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1. HDC: TS Trần Thị Thúy 

Email: thuytt-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0977120602 
CQ : 0438692206 
 

Hóa phân tích, 
Viện KTHH 

"Nghiên cứu xây 
dựng quy trình phân 
tích chất ma túy tổng 
hợp (MA, MDMA) 
bằng phương pháp 
sắc ký khí khối phổ 
và ứng dụng 

Xây dựng quy trình tách 
chiết MD, MDMA và làm 
sạch mẫu máu, nước tiểu, và 
phân tích bằng phương pháp 
sắc ký khí khối phổ. 

- Khảo sát độ ổn định của thiết bị 
GC/MS 
- Khảo sát  quá trình tạo dẫn xuất 
bằng TFA để tăng độ nhạy của 
phép phân tích 
- Khảo sát độ lặp lại của quy trình 
(độ chính xác) 
- Khảo sát độ đúng  
- Khảo sát độ đặc hiệu của quy 
trình 

 

2. HDC: TS Trần Thị Thúy 
Email: thuytt-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0977120602 
CQ : 0438692206 
 

Hóa phân tích, 
Viện KTHH 

“Nghiên cứu xây 
dựng quy trình phân 
tích dạng tồn tại của 
Cr trong mẫu môi 
trường bằng AAS, 
ICP-MS” 

 

-Nghiên cứu, khảo sát và 
thiết lập các điều kiện tối ưu 
để xây dựng phương 
pháp định lượng các dạng 
tồn tại của crôm (tập trung 
chủ yếu Cr(III) và Cr(VI)) 
trong nước và trầm tích. 
- Áp dụng các kết quả 
nghiên cứu để đánh giá khả 
năng ô nhiễm crôm trong 
nước và trầm tích. 
 

- Nghiên cứu  phương pháp tách 
Cr(III) và Cr(VI)  
 - Nghiên cứu tối ưu hóa các điều 
kiện xác định crôm bằng phương 
pháp phổ hấp thụ nguyên tử kỹ 
thuật ngọn lửa (F-AAS) và phương 
pháp phổ cảm ứng plasma cảm ứng 
ghép nối khối phổ (ICP-MS) 
- Ứng dụng phương pháp xác định 
các dạng crôm trong một số mẫu 
nước và trầm tích biển để đánh giá 
khả năng ô nhiễm của chúng 

 

3. HDC: TS Trần Thị Thúy 
Email: thuytt-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0977120602 
CQ : 0438692206 
 

Hóa phân tích, 
Viện KTHH 

Nghiên cứu xây dựng 
phương pháp xác 
định đồng thời một 
số kim loại nặng 
trong mẫu môi trường 
bằng kỹ thuật ICP-
MS 

Nghiên cứu, lựa chọn, tối ưu 
một phương pháp duy nhất 
xác định đồng thời một số 
kim loại nặng As, Cu, Pb, 
Zn, Cd, Mn, Cr, Hg trong 
mẫu môi trường (sông hồ, 
đô thị, trầm tích cửa sông 

-Tổng quan về kim loại nặng trong 
môi trường, các phương pháp phân 
tích hàm lượng vết các ion kim loại 
nặng và ưu nhược điểm của các 
phương pháp, kỹ thuật ICP-MS và 
những đột phá công nghệ trong dải 
tồn tại vốn có của nó. 

 



ven biển) bằng kỹ thuật 
ICP-MS, rút ngắn thời gian 
phân tích, không cần sử 
dụng nhiều đến các kỹ thuật 
khác nhau (như F-AAS, GF-
AAS, CV-AAS), tăng 
hiệu quả phân tích, tăng độ 
nhạy và giới hạn phát hiện. 

 

- Đánh giá khả năng loại bỏ ảnh 
hưởng polyatom đối với một số 
nguyên tố bằng phương pháp va 
chạm/phản ứng với nguyên tử khí 
He. 
- Đánh giá khả năng phân tích đồng 
thời kim loại chính hàm lượng lớn 
và kim loại nặng hàm lượng nặng 
hàm lượng vết bằng một tệp điều 
kiện vận hành duy nhất. 
- Nghiên cứu, lựa chọn, tối ưu một 
phương pháp xử lý mẫu đồng thời 
cho phân tích một số kim loại nặng 
trong nền nước và trầm tích. 
- Nghiên cứu, lựa chọn, tiêu chuẩn 
hóa các chế độ vận hành thiết bị 
ICP-MS  
- Xây dựng đường chuẩn của các 
nguyên tố xác định khoảng tuyến 
tính của các đường chuẩn cho từng 
ion kim loại. 
-  Xử lý số liệu bằng phương pháp 
thống kê 
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