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1.   PGS.TS Lê Văn Hiếu 

Email:  
DĐ: 0913.344443 
CQ : 04 38683098 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 
 

Nghiên cứu chế tạo xúc 
tác  trên cơ sở SBA 15 áp 
dụng cho quá trình 
cracking hydrocacbon 
nặng 

Chế tạo được vật liệu SBA 
15 và xúc tác cracking 

-Chế tạo vật liệu SBA15 
-Đặc trưng và xác định các tính chất của vật 
liệu. 
- Biến tính và chế tạo xúc tác.Đặc trưng xúc 
tác. 

 

2.   PGS.TS Lê Văn Hiếu 
Email:  
DĐ: 0913.344443 
CQ : 04 38683098 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 
 
 

Nghiên cứu hoạt tính và 
độ chọn lọc của xúc tác 
trên cơ sở  
SBA 15 trong quá trình 
cracking dầu nhờn thải 

Nghiên cứu trên dây chuyền 
MAT 5000 

Xác định các tính chất đặc trưng của xúc tác 
Xác định hoạt tính và độ chọn lọc của các 
xúc tác theo tiêu chuẩn ASTM trên dây 
chuyền MAT 5000 

 

3.   PGS.TS Lê Văn Hiếu 
Email:  
DĐ: 0913.344443 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu chế tạo xúc 
tác làm sạch sâu hợp chất 
luu huỳnh trong phân 
đoạn diezen để chế tạo 
nhiên liệu  DO sạch 

Chế tạo xúc tác và công 
nghệ làm sạch sâu phân 
đoạn diezen 

Xác định. đặc trưng xúc tác và nghiên cứu 
công nghệ làm sạch hợp chất chứa lưu huỳnh 
trong phân đoạn diezen 

 

4.   PGS. TS Nguyễn Hữu Trịnh 
Email: 
trinhnh-hoadau@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913534246 
CQ : ĐHBK Hà Nội 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu một số yếu 
tố ảnh hưởng tói  nhiên 
liệu nhũ tương 

Sử dụng dạng nhiên liệu 
mới nhằm tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường 

- Chế tạo nhiên liệu nhũ tương 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố 

đầu vào tới chất lượng của nhũ tương 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia 

 

5.   PGS. TS Nguyễn Hữu Trịnh 
Email: 
trinhnh-hoadau@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913534246 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu tái sinh xử lý 
dầu nhờn công nghiệp 
phế thải 

Xây dựng công nghệ tái sinh 
đầu nhờn công nghiệp 

- Lựa chọn công nghệ tái sinh 
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng  
-  Xác lập công nghệ tái sinh  

 

6.   PGS. TS  Lê Minh Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Xúc tác xử lý khí thải 
động cơ đốt trong 

Nghiên cứu tổng hợp và xác 
định hoạt tính của các xúc 
tác – hệ xúc tác để xử lý khí 
thải động cơ đốt trong. Tìm 
ra xúc tác có hoạt tính tốt để 
xử lý đồng thời cả 3 thành 
phần gây ô nhiễm của khí 
thải và cách chế tạo bộ xúc 
tác có độ bền cao 
 

- Tổng hợp một số xúc tác cho các phản 
ứng oxy hóa hydrocacbon, CO và khử 
NOx để xử lý khí thải động cơ đốt trong 

- Nghiên cứu hoạt tính của các xúc tác 
tổng hợp được cho các phản ứng oxy hóa 
hydrocacbon, CO và khử NOx và hoạt 
tính của xúc tác để xử lý đồng thời cả ba 
thành phần này 

- Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác bao gồm 
chất nền, chất mang và pha hoạt tính để 

 



ứng dụng làm bộ xúc tác xử lý khí thải 
động cơ đốt trong. 

7.   PGS. TS  Lê Minh Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Tổng hợp và nghiên cứu 
đặc tính của xúc tác cho 
phản ứng hydroformyl 
hóa etylen 

Nghiên cứu tổng hợp và xác 
định đặc tính của xúc tác 
trên cơ sở Rh tẩm trên chất 
mang cho phản ứng 
hydroformyl hóa etylen. 
Tìm ra tỉ lệ tối ưu các thành 
phần của xúc tác. 

- Tổng hợp xúc tác Rh mang trên chất 
mang với các tỉ lệ khác nhau của ionic 
liquid và ligand 

- Nghiên cứu các đặc trưng hóa lý của xúc 
tác 

- Thử hoạt tính của xúc tác cho phản ứng 
hydroformyl hóa etylen ở điều kiện áp 
suất cao 

 

 

8.   PGS. TS  Lê Minh Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Phản ứng oxy hóa chọn 
lọc C3 với xúc tác trên cơ 
sở bismuth molybdate   

Nghiên cứu phản ứng oxy 
hóa chọn lọc C3 (propylene, 
propan) với xúc tác trên cơ 
sở bismuth molybdate trên 
chất mang. Tìm ra điều kiện 
tối ưu cho phản ứng trên hệ 
xúc tác đa thành phần có 
hoạt tính cao. 
 

- Tổng hợp một số xúc tác trên cơ sở 
bismuth molybdate trên các chất mang 
khác nhau cho phản ứng oxy hóa chọn 
lọc C3 

- Nghiên cứu đặc tính hấp phụ (TPD) của 
xúc tác với các thành phần của phản ứng: 
O2, C3 

- Nghiên cứu khả năng vận chuyển oxy 
mạng lưới của xúc tác bằng phương pháp 
khử theo chương trình nhiệt độ TPR 

- Nghiên cứu hoạt tính của các xúc tác 
tổng hợp được phản ứng oxy hóa chọn 
lọc C3 và xác định điều kiện tối ưu của 
phản ứng, thời gian hoạt động của xúc 
tác, khả năng tái sinh xúc tác 

 

9.   PGS. TS Nguyễn Hồng Liên 
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0912636497 
CQ : 38683098 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Nghiên cứu vật liệu định 
vị tại chỗ hàm lượng kim 
loại linh động trong môi 

trường trầm tích 

Tổng hợp được vật liệu và 
thiết kế dụng cụ có khả năng 
định vị tại chỗ hàm lượng 
kim loại linh động và thử 
nghiệm trong môi trường 
trầm tích. 

 

- Tổng hợp vật liệu có khả năng định vị tại 
chỗ hàm lượng kim loại trong trầm tích. 
- Thiết kế dụng cụ xác định tại chỗ. 
- Nghiên cứu khả năng làm việc của vật liệu 
và dụng cụ với mẫu trầm tích trong phòng thí 
nghiệm. 
- Thử nghiệm khả năng làm việc của vật liệu 
tại hiện trường. 

 

10.   TS Văn Đình Sơn Thọ 
Email : thovds-
petrochem@mail.hut.edu.vn; DĐ: 
095.33.59200 ; 
CQ : 38692441 

 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Đánh giá khả năng sử 
dụng phụ phẩm nông 

nghiệp hoặc rác thải sinh 
hoạt làm nguyên liệu đốt 

kèm của các nhà máy 
nhiệt điện. 

Đánh giá khả năng sử dụng 
phụ phẩm nông nghiệp hoặc 

rác thải sinh hoạt là nhiên 
liệu đốt kèm của các nhà 

máy nhiệt điện. 

Phân tích tính chất nhiên liệu của phụ phẩm 
nông nghiệp hoặc rác thải sinh hoạt  

- Nghiên cứu khả năng cháy của đối tượng 
nghiên cứu  

- Đánh giá khả năng cháy của đối tượng 
nghiên cứu so với than cám Quảng Ninh  

- Phân tích và đánh giá về tính tương thích 
về công nghệ  

 

 

11.   TS Văn Đình Sơn Thọ 
Email : thovds-

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Sản xuất diesel sinh học 
thế hệ hai bằng công 

Thiết lập mô hình công 
nghệ dòng liên tục  

Xây dựng mô hình thiết bị dòng liên tục tự 
động kiểm soát các thông số công nghệ  

 



petrochem@mail.hut.edu.vn; DĐ: 
095.33.59200 ; 
CQ : 38692441 

 

nghệ dòng liên tục. - Sản xuất diesel sinh 
học thế hệ thứ hai 

 

- Thực hiện phản ứng ester hóa để sản xuất 
metyl ester.  

- Tinh chế và làm sạch sản phẩm để thu 
được diesel sinh học thế hệ 2 đạt tiêu 
chuẩn Việt Nam 

12.   TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng 
Email: dieuhong_bk@yahoo.com 
DĐ: 0906102617 
CQ : 0438692441 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Nghiên cứu chiết tách 
dầu tảo từ sinh khối vi 
tảo, làm nguyên liệu cho 
quá trình tổng hợp 
biodiesel 
 

Tìm được các phương pháp 
và dung môi thích hợp để 
chiết tách dầu tảo từ sinh 
khối vi tảo nhằm thu hiệu 
suất dầu cao nhất. Xác định 
được thành phần của loại 
dầu này 

1.Tách dầu bằng phương pháp ép kỹ thuật 
2.Lựa chọn và xác định các loại dung môi 
thích hợp 
3.Khảo sát tìm thành phần, tỷ lệ phối trộn 
giữa các loại dung môi, các điều kiện chiết 
tách như nhiệt độ, thời gian… 
4.Xác định thành phần, cấu trúc cm..ác loại 
dầu béo, axit béo trong dầu tảo bằng phương 
pháp hóa lý 

 

13.   TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng 
Email: dieuhong_bk@yahoo.com 
DĐ: 0906102617 
CQ : 0438692441 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu tổng hợp và 
đặc trưng xúc tác AlPO, 
SAPO 

Tổng hợp được vật liệu 
AlPO-5, SAPO-5, Meso-
SAPO có độ bền nhiệt cao, 
có mao quản đồng đều, có 
thể ứng dụng làm chất nền 
cho quá trình cracking dầu 
béo thải thu nhiên liệu 

1.Tổng hợp và đặc trưng AlPO-5 
2.Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nhôm, 
nguồn silic và dung môi đến quá trình tổng 
hợp SAPO-5 
3.Nghiên cứu các điều kiện tạo lỗ xốp lớn 
cho vật liệu Meso-SAPO-5. Xác định các đặc 
trưng của vật liệu này, từ đó điều chỉnh các 
điều kiện tổng hợp. 
4.Nghiên cứu thử nghiệm hoạt tính của các 
vật liệu trên làm chất nền cho xúc tác 
cracking dầu béo thải thu nhiên liệu 

 

14.   TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng 
Email: dieuhong_bk@yahoo.com 
DĐ: 0906102617 
CQ : 0438692441 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu chuyển hóa 
mỡ cá thải thành etyl este 
để chế tạo dung môi sinh 
học  
 

Chuyển hóa được mỡ cá thải 
thành etyl este với tác nhân 
là etanol, sử dụng xúc tác dị 
thể bazơ rắn. Nghiên cứu 
ứng dụng của etyl este để 
chế tạo dung môi sinh học 
pha sơn 

1.Tổng hợp xúc tác bazơ rắn trên cơ sở NaX 
có hoạt tính cao 
2.Nghiên cứu các điều kiện xử lý mỡ cá thải 
tạo nguyên liệu tốt cho quá trình trao đổi este 
3.Khảo sát tìm các điều kiện tối ưu để chuyển 
hóa mỡ cá thành etyl este 
4.Nghiên cứu ứng dụng etyl este trong việc 
chế tạo dung môi sinh học pha sơn 

 

15.  HDC: GS.TS Đinh Thị Ngọ 
Email: dinhthingo@yahoo.com 
DĐ: 0913593750 
CQ : 0438692441 

Bộ môn CN Hữu cơ 
Hóa dầu; Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu tổng hợp xúc 
tác dị thể lưỡng chức 
năng, sử dụng để chuyển 
hóa dầu vi tảo thành 
biodiesel 
 
 

Tổng hợp và đặc trưng được 
xúc tác dị thể lưỡng chức 
năng có mao quản rộng để 
sử dụng trong quá trình 
chuyển hóa dầu vi tảo thành 
biodiesel 

1.Khảo sát tìm các nguồn nguyên liệu để 
tổng hợp xúc tác dị thể lưỡng chức năng dạng 
silicalit 
2.Xác định các đặc trưng hóa lý của xúc tác 
này 
3.Nghiên cứu các điều kiện để chế tạo xúc 
tác silicalit có mao quản meso 
4.Thử nghiệm đánh giá hoạt tính xúc tác 
trong phản ứng trao đổi este dầu vi tảo tạo 
biodiesel 

 

16.  HDC: GS.TS Đinh Thị Ngọ 
Email: dinhthingo@yahoo.com 
DĐ: 0913593750 

Bộ môn CN Hữu cơ 
Hóa dầu; Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu chuyển hóa 
cặn béo thải từ công 
nghiệp chế biến dầu ăn 

Chuyển hóa được cặn béo 
thải của quá trình chế biến 
thực phẩm thành nhiên liệu 

1.Xác định  thành phần hóa học của cặn béo 
thải, từ đó đưa ra hướng sử dụng xúc tác phù 
hợp 

 



CQ : 0438692441 thành nhiên liệu sinh học 
biodiesel 
 
 

sinh học biodiesel. Khẳng 
định chất lượng của 
biodiesel thu được, từ đó 
đưa ra hướng tận dụng cặn 
phế thải này 

2.Khảo sát các điều kiện xử lý cặn béo thải 
3.Nghiên cứu chuyển hóa dầu béo thải bằng 
phản ứng hai giai đoạn trên xúc tác axit và 
bazơ  
4.Phân tích thành phần sản phẩm tạo thành 
bằng các phương pháp hóa lý (GC-MS, 
HPLC…) 
 

17.  HDC: GS.TS Đinh Thị Ngọ 
Email: dinhthingo@yahoo.com 
DĐ: 0913593750 
CQ : 0438692441 

Bộ môn CN Hữu cơ 
Hóa dầu; Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu biến tính xúc 
tác FCC thải từ nhà máy 
lọc dầu bằng các vật liệu 
có tính axit 
 
 

Biến tính được xúc tác FCC 
thải từ nhà máy lọc dầu 
bằng các vật liệu có tính axit 
khác nhau như: Al2O3, zeolit 
Y, zeolit ZSM-5 …., sử 
dụng trong quá trình 
cracking cặn dầu, dầu nhờn 
thải nhằm thu các loại sản 
phầm nhiên liệu khác nhau. 

1.Tổng hợp và đặc trưng các loại axit rắn 
khác nhau như Al2O3, zeolit Y, zeolit ZSM-5 
…. 
2.Nghiên cứu quá trình phối trộn các axit rắn 
đó với xúc tác FCC thải đã được loại cốc: xác 
định loại axit rắn, tỷ lệ phối trộn, điều kiện 
phối trộn… 
3.Thực hiện phản ứng cracking dầu nhờn thải 
3.Xác định thành phần sản phẩm thu được 
sau cracking 
 

 

18.  HDC: GS.TS Đinh Thị Ngọ 
Email: dinhthingo@yahoo.com 
DĐ: 0913593750 
CQ : 0438692441 

Bộ môn CN Hữu cơ 
Hóa dầu; Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu quá trình 
cracking dầu ăn thải thu 
nhiên liệu xanh, sử dụng 
xúc tác trên cơ sở Nano- 
Meso- ZSM-5 
 
 

Tổng hợp và đặc trưng được 
xúc tác Nano-Meso-ZSM-5 
và nghiên cứu phối trộn với 
các thành phần pha nền 
khác cho phản ứng cracking 
dầu ăn thải thu nhiên liệu 
xanh 

1.Tìm các điều kiện tối ưu để tổng hợp xúc 
tác nano có khung meso; Nano-Meso-ZSM-
5. Xác định đặc trưng của vật liệu này 
2.Nghiên cứu phối trộn với các thành phần 
chất nền khác tạo xúc tác  
3.Khảo sát quá trình cracking dầu ăn thải sử 
dụng xúc tác đã chế tạo 
4.Xác định các tính chất hóa lý của nhiên liệu 
xanh thu được, đặc biệt là diesel xanh 

 

19.  HDC: GS.TS Đinh Thị Ngọ 
Email: dinhthingo@yahoo.com 
DĐ: 0913593750 
CQ : 0438692441 

Bộ môn CN Hữu cơ 
Hóa dầu; Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu tổng hợp và 
ứng dụng dung môi sinh 
học từ mỡ bò thải 
 
 

Tổng hợp được dung môi 
sinh học có hoạt tính cao đi 
từ nguyên liệu mỡ bò, sử 
dụng trong quá trình pha 
sơn thân thiện môi trường 

1.Tổng hợp và đặc trưng xúc tác dị thể bazơ 
rắn trên cơ sở zeolit NaY 
2.Nghiên cứu quá trình trao đổi este với 
nguyên liệu mỡ bò và tác nhân etanol tạo etyl 
este 
3.Khảo sát loại phụ gia, tỷ lệ phụ gia pha 
trộn, các điều kiện pha trộn để chế tạo dung 
môi sinh học 
4.Nghiên cứu ứng dụng của dung môi sinh 
học trong lĩnh vực pha sơn thân thiện môi 
trường 

 

20.   PGS. TS Phạm Thanh Huyền 
Email: pthuyen@mail.hut.edu.vn  
CQ : 3892441 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Nghiên cứu phản ứng 
tổng hợp Fischer 
Tropsch trên xúc tác 
chứa Co 

Tổng hợp được xúc tác chứa 
Co và ứng dụng làm xúc tác 
cho phản ứng tổng hợp 
Fischer Tropsch  

Nghiên cứu các điều kiện tổng hợp xúc tác. 
Đánh giá các đặc trưng cấu trúc hóa lý của 
xúc tác. 
Nghiên cứu khả năng xúc tác của xúc tác cho 
phản ứng tổng hợp Fischer Tropsch. 

 

21.   PGS. TS Phạm Thanh Huyền 
Email: pthuyen@mail.hut.edu.vn  

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

Nghiên cứu phản ứng oxi 
hóa hoàn toàn toluene 

Tổng hợp được xúc tác chứa 
Au trên một số chất mang 

Nghiên cứu các điều kiện tổng hợp vật liệu. 
Đánh giá các đặc trưng cấu trúc hóa lý của 

 



CQ : 3892441 
 

trên hệ xúc tác chứa Au thông dụng và ứng dụng làm 
xúc tác cho phản ứng oxi 
hóa hoàn toàn toluene 

vật liệu. 
Nghiên cứu khả năng xúc tác của vật liệu cho 
phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluene trên hệ 
phản ứng nối online với sắc ký tại PTN của 
bộ môn hóa dầu. 

22.   HDC: TS. Nguyễn Huy Dũng   
 
 
 
HDP: PGS. TS Phạm Thanh 
Huyền 
Email: pthuyen@mail.hut.edu.vn  
CQ : 3892441 
 

Công ty Cổ phần Thiết 
kế Công nghiệp Hóa 

chất 
 
 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu sản xuất 
sunphát amôn từ chất 
thải Gips của Nhà máy 
DAP số 1 – 
VINACHEM tại Đình 
Vũ - Hải Phòng. 
 

Xây dựng mô hình sản xuất 
sunphát amôn từ chất thải 
Gips của Nhà máy DAP số 
1 – VINACHEM tại Đình 
Vũ - Hải Phòng. 
 

- Nghiên cứu thành phần chất thải Gips của 
của Nhà máy DAP số 1 – VINACHEM tại 
Đình Vũ - Hải Phòng. 

- Nghiên cứu dây chuyền sản xuất sunphát 
amôn từ chất thải Gips. 

- Tính toán sơ bộ, lựa chọn mô hình sản xuất 
sunphát amôn từ chất thải Gips của Nhà máy 
DAP số 1 – VINACHEM tại Đình Vũ - Hải 
Phòng. 

 

23.   TS Đỗ Thanh Hải 
DĐ: 0912569123 
CQ : 042.2189067 
 

Phòng thí nghiệm trọng 
điểm Lọc- Hóa dầu, 
Viện Hóa học Công 
nghiệp Việt Nam 

Nghiên cứu sử dụng 
AlPO, SAPO phối trộn  
làm chất nền cho quá 
trình cracking dầu mỡ 
thải thu nhiên liệu 
 
 

Nghiên cứu phối trộn vật 
liệu AlPO, SAPO, Meso-
SAPO với một số thành 
phần khác để chế tạo chất 
nền cho quá trình cracking 
dầu mỡ thải. Khảo sát các 
điều kiện phản ứng cracking 
để thu tối đa nhiên liệu lỏng. 

1.Tổng hợp pha hoạt tính ZSM-5 
2.Tổng hợp AlPO, SAPO, Meso-SAPO. 
2.Tìm các thành phần, tỷ lệ phối trộn khác 
(Al2O3, caolanh) để chế tạo xúc tác cracking 
dầu mỡ thải 
3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng trong  quá 
trình cracking dầu mỡ thải thu nhiên liệu 
lỏng 
4.Xác định thành phần sản phẩm lỏng thu 
được 

 

24.  TS. Đào Quốc Tùy 
DĐ: 0943669555 
CQ: 0438692441 

CN hữu cơ - hóa dầu, 
Viện KT Hóa học 

 

Nghiên cứu các hợp phần 
chế tạo xúc tác super axit 
rắn cho phản ứng tổng 
hợp biodiezel từ dầu thực 
vật 

Nghiên cứu môt số hợp 
phần như xúc tác, chất nền, 
chất kêt dính… để chế tạo 
được xúc tác có các đặc tính 
như xúc tác công nghiệp 

- Nghiên cứu các pha để chế tạo xúc tác 
- Khảo sát tính chất và cấu trúc của xúc tác 
- Đánh giá hoạt tính xúc tác trên phản ứng 

điều chế biodiezel từ nguyên liệu dầu thực 
vật 

 

25.  PGS. TS  Lê Xuân Thành 
Email: xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ:0912931045  
CQ 38692943:  
 

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu tổng hợp 
chất phát quang cở nano 
trên cơ sở Y2O3 pha tạp 
bởi đất hiếm  

Tổng hợp thành công chất 
phát quang cở nano trên cơ 
sở Y2O3 pha tạp bởi đất 
hiếm  và khả năng ứng dụng 

 Nghiên cứu tổng hợp và xác định đặc tính 
chất phát quang cở nano trên cơ sở Y2O3 pha 
tạp bởi đất hiếm  

 

26.  PGS. TS  Lê Xuân Thành 
Email: xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ:0912931045  
CQ 38692943: 

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu tổng hợp 
CaHPO4 cở nano và úng 
dụng  

Tổng hợp thành công 
CaHPO4 cở nano và úng 
dụng trọng y, nông nghiệp.  

Nghiên cứu các điều kiện tổng hợp cần thiết, 
xác định đặc tính sản phẩm và khảo sát ứng 
dụng 

 

27.  TS  La Thế Vinh 
Email: 
thevinh@mail.hut.edu.vn 
 DĐ:0912540041  

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu chế tạo lớp 
màng phủ có một số tính 
năng đặc biệt trên kính 

Chế tạo được lớp màng phủ 
trên kính có độ dầy, độ bền 
cơ, bền nhiệt và một số tính 
chất hóa lý đặc biệt khác 

1. Nghiên cứu tổng hợp chất tạo màng, thành 
phần các chất phụ gia và điều kiện công nghệ 
phù hợp để chế tạo màng phủ cho kính. 
2. Nghiên cứu công nghệ phủ lên bề mặt 

 



CQ 38692943:  
 

kính. 
3. Khảo sát một số tính chất của lớp màng 
phủ.  
4. Đề xuất công nghệ phù hợp trong điều 
kiện Việt Nam. 

28.  GS. TSKH  La Văn Bình 
Email:  
DĐ:01668757615 
CQ 38692943:  
 

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu điều chế SA  
từ bã thảiGips 

Điều chế SA  từ bã  thải 
Gips 

Nghiên cứu các điều kiện công nghệ cần thiết 
và xác định đặc tính sản phẩm 

 

29.  GS. TSKH  La Văn Bình 
Email:  
DĐ:01668757615 
CQ 38692943:  
 

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu làm sạch tạp 
chất trong dung dịch axit 
photphoric trích li 

Tinh chế axit photphoric 
trích li 

Nghiên cứu các điều kiện công nghệ cần thiết 
cho việc tinh chế và xác định đặc tính sản 
phẩm 

 

30.  GS. TSKH  La Văn Bình 
Email:  
DĐ:01668757615 
CQ 38692943:  
 

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu điều chế 
dicanxi photphat từ 
quặng apatit Lào cai loại 
2 

Điều chế dicanxi photphat 
từ quặng apatit Lào cai loại 
2 

Nghiên cứu các điều kiện công nghệ cần thiết 
và xác định đặc tính sản phẩm 

 

31.  GS. TSKH  La Văn Bình 
Email:  
DĐ:01668757615 
CQ 38692943:  
 

Bộ môn Công nghệ các 
chất vô cơ – Viện Kĩ 

thuật Hóa học 

Nghiên cứu tách magie 
từ hỗn hợp các muối 
nitrat 

Tách magie từ hỗn hợp các 
muối nitrat 

Nghiên cứu các điều kiện công nghệ cần thiết 
và xác định đặc tính sản phẩm 

 

32.   TS. Vũ Đình Tiến 
Email:  
tienvudinh-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0934350437 
CQ : 04-38692510 
 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

chất 

Nghiên cứu động học 
quá trình thuỷ phân 
methyl formate bằng xúc 
tác dị thể trong thiết bị 
phản ứng dạng sắc ký 

Xây dựng mô hình toán mô 
tả quá trình làm việc của 
thiết bị phản ứng dạng sắc 
ký; So sánh mô phỏng và 
thực nghiệm để tìm ra mô tả 
động học của phản ứng 

1. Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về thiết bị 
phản ứng dạng tích hợp nói chung và thiết bị 
phản ứng dạng sắc ký. 
2. Nghiên cứu về mô hình toán mô tả thiết bị 
phản ứng dạng sắc ký. 
3. Xử lý số liệu thực nghiệm để xác định các 
thông số mô hình. 
4. Mô phỏng và tìm mô tả động học của phản 
ứng thuỷ phân  

(Trên cơ sở 
kết quả thực 
nghiệm có 

sẵn) 

33.   TS. Vũ Đình Tiến 
Email:  
tienvudinh-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0934350437 
CQ : 04-38692510 
 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

chất 

Mô phỏng và tối ưu quá 
trình sản xuất 
Cyclohexane 

Ứng dụng HYSIS để mô 
phỏng và tối ưu hệ thống 
công nghệ sản xuất 
Cyclohexane trên cơ sở chế 
độ công nghệ có sẵn. 

1. Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về kỹ 
thuật sản xuất Cyclohexane. 
2. Ứng dụng HYSIS để mô phỏng và tối ưu 
hệ thống công nghệ sản xuất Cyclohexane. 
3. Tính toán, tối ưu các thiết bị trao đổi nhiệt 
trong hệ thống 

 

34.   TS. Vũ Đình Tiến 
Email:  
tienvudinh-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0934350437 
CQ : 04-38692510 
 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

chất 

Mô phỏng và tối ưu quá 
trình hấp phụ SO2 bằng 
than hoạt tính để làm 
sạch không khí 

Thiết lập mô hình toán mô 
phỏng quá trình hấp phụ 
SO2 trong cột hấp phụ than 
hoạt tính. 

1. Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về hấp 
phụ, tính chất của than hoạt tính và SO2. 
2. Xây dựng mô hình toán mô phỏng quá 
trình trong cột hấp phụ. 
3. Mô phỏng quá trình hấp phụ SO2 bằng cột 
hấp phụ than hoạt tính. 

 



35.   TS Vũ Hồng Thái 
Email: thaivuhong@gmail.com 
Thaivuhong-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0983693088 
CQ : 0438692510 
 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

chất – Dầu khí 

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của cấu trúc mao quản 
tới quá trình sấy vật liệu 
xốp: Mô hình liên tục 
(continuous model) và 
mô hình gián đoạn 
(discrete model) 

Là bước nghiên cứu lý 
thuyết, theo hai phương 
pháp tiếp cận bằng mô hình 
liên tục và mô hình gián 
đoạn để nghiên cứu ảnh 
hưởng của cấu trúc mao 
quản tới quá trình sấy 

Dựa trên các mô hình đã được phát triển (một 
chiều), nghiên cứu các ảnh hưởng của cấu 
trúc vi mô, so sánh các kết quả của bài toán.   

 

36.   TS Vũ Hồng Thái 
Email: thaivuhong@gmail.com 
Thaivuhong-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0983693088 
CQ : 0438692510 
 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

chất – Dầu khí 

Nghiên cứu xây dựng mô 
hình xác định các thông 
số hiệu dụng của quá 
trình sấy vật liệu xốp 
bằng mô hình liên tục 

Là bước nghiên cứu lý 
thuyết để phát triển một mô 
hình tính toán để xác định 
các thông số hiệu dụng của 
quá trình sấy vật liệu xốp 
bằng mô hình liên tục 

Dựa trên mô hình đã được phát triển ở bài 
toán thuận, xác định bài toán ngược (inverse 
problem) để xây dựng mô hình tính toán 

 

37.   TS Vũ Hồng Thái 
Email: thaivuhong@gmail.com 
Thaivuhong-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0983693088 
CQ : 0438692510 
 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

chất – Dầu khí 

Nghiên cứu ứng dụng 
thiết bị CPI trong xử lý 
nước thải nhiễm dầu  

Là bước nghiên cứu lý 
thuyết và thực nghiệm nhằm 
ứng dụng thiết bị CPI trong 
trong xử lý nước thải nhiễm 
dầu 

Khảo sát, đánh giá các thiết bị đang được sử 
dụng tại các nhà máy lọc dầu, chế biến sản  
phẩm dầu mỏ (khí) tại Việt nam. Tính toán 
các thông số công nghệ và xây dựng mô hình 
tính toán thiết bị (dạng pilot) 

 

38.   TS. Nguyễn Đặng Bình Thành 
Email: thanhndb-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0985647795 
CQ : 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 
chất, Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Mô hình hóa và mô 
phỏng quá trình tuần 
hoàn dòng hạt trong công 
nghệ khí hóa than tầng 
sôi tuần hoàn ngoài 

- Cải tiến, phát triển mô 
hình hóa và mô phỏng quá 
trình vận chuyển và tuần 
hoàn hạt trơ trong thiết bị 
khí hóa than tầng sôi tuần 
hoàn ngoài. 

1) Đánh giá ưu nhược điểm của công nghệ 
khí hóa than tầng sôi tuần hoàn ngoài so với 
các công nghệ khí hóa than khác như công 
nghệ khí hóa than lớp tĩnh, công nghệ khí 
hóa than dòng cuốn theo, ... 
2) Mô hình hóa và mô phỏng quá trình vận 
chuyển và tuần hoàn hạt trơ trong công nghệ 
khí hóa than tầng sôi tuần hoàn ngoài. 
3) Đánh giá ảnh hưởng của các thông số công 
nghệ lên quá trình vận chuyể và tuần hoàn 
hạt trơ trong công nghệ khí hóa than tần sôi 
tuần hoàn ngoài 

 

39.   TS. Nguyễn Đặng Bình Thành 
Email: thanhndb-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0985647795 
CQ : 

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 
chất, Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu xây dựng mô 
hình động học giả cân 
bằng cho quá trình khí 
hóa các loại vật liệu sinh 
khối (biomass) 

- Xây dựng mô hình động 
học giả cân bằng phục vụ 
cho việc tính toán quá trình 
khí hóa các loại vật liệu sinh 
khối (biomass) như: trấu, 
mùn cưa, … 

1) Tìm hiểu và phân tích bản của quá trình 
khí hóa các loại vật liệu sinh khối (bomass) 
2) Nghiên cứu xây dựng mô hình động học 
giả cân bằng cho quá trình khí hóa bao gồm 
các quá trình nhiệt phân, các phản ứng khí 
hóa (hệ rắn-khí), và các phản ứng khí-khí xảy 
ra trong một thiết bị khí hóa vậ liệu sinh 
khối. 
3) Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các 
thông số công nghệ lên hiệu suất của quá 
trình khí hóa, và thành phần của khí sản 
phẩm 

 

40.   TS. Nguyễn Đặng Bình Thành 
Email: thanhndb-

Bộ môn Máy và Thiết 
bị Công nghiệp Hóa 

Nghiên cứu xây dựng mô 
hình cần bằng hai giai 

- Xây dựng mô hình động 
học cân bằng hai giai đoạn 

1) Phân tích và đánh giá ưu nhược điểm của 
các loại hình công nghệ khí hóa than hiện có 

 



fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0985647795 
CQ : 

chất, Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

đoạn cho quá trình khí 
hóa than trong các thiết 
bị khí hóa than dòng 
cuốn theo (entrained bed 
gasifiers) 

(rắn-khí và khí-khí) phục vụ 
cho việc tính toán quá trình 
khí hóa than trong các thiết 
bị khí hóa tha dòng cuốn 
theo (entrained bed 
gasifiers) 

(lớp tĩnh, tầng sôi, dòng cuốn theo, …) 
2) Phân tích đánh giá ưu nhược điểm của các 
mô hình động học cân bằng cho quá trình khí 
hóa than 
3) Xây dựng mô hình động học cân bằng hai 
giai đoạn cho các hệ phản ứng rắn-khí, và 
khí-khí xảy ra trong các thiết bị khí hóa than 
dòng cuốn theo (entrained bed gasifiers) 
4) Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các 
thông số công nghệ lên hiệu suất của quá 
trình khí hóa và thành phần của khí sản phẩm 

41.   GVC. TS Vũ Thị Phương Anh 
Email: 
phuonganh.vu2011@gmail.com 
  
 

Bộ môn QTTB - Viện 
Kỹ thuật Hóa học 
 

Mô phỏng quá trình trích 
ly rắn - lỏng gián đoạn 
áp dụng cho quá trình 
trích ly chất màu thực vật 

Nghiên cứu, lựa chọn mô 
hình có khả năng mô tả một 
cách phù hợp quá trình trích 
ly chất màu tự nhiên từ lá xà 
cừ 

-Lựa chọn mô hình 
-Xác định chế độ công nghệ thích hợp. 
-Xác định thành phần dịch chiết. 

 

42.   TS. Ngô Kim Chi 
DĐ: 0913070821; CQ: 37912731 

 
 

Phòng Công nghệ khai 
thác Tài nguyên Thiên 
nhiên - Viện Hóa học 
các HCTN – Viện KH 
và CN Việt Nam 

Nghiên cứu công nghệ 
thích hợp xử  lý nước 
thải ô nhiễm hữu cơ cao 
tại khu vực làng nghề 
Việt Nam 

Nghiên cứu tối ưu hóa quá 
trình lên men yếm khí thu   
khí gas và xử lý dòng thải 

trên quy mô thí nghiệm  

- Nghiên cứu lượng khí gas và chất lượng khí 
sinh ra từ xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ 
cao.  
- Nghiên cứu điều kiện tối ưu quá trình xử lý 
nước thải  
- Tính toán thiết kế và vận hành thử nghiệm 
hệ thử nghiệm XLNT <0.5m3/ngày  

 

43.   TS. Ngô Kim Chi 
DĐ: 0913070821; CQ: 37912731 

 

Phòng Công nghệ khai 
thác Tài nguyên Thiên 
nhiên - Viện Hóa học 
các HCTN– Viện KH 
và CN Việt Nam 

Nghiên cứu sử dụng mô 
hình toán học và thống 
kê trong thu nhận 
biodiesel và sử dụng phụ 
gia thân thiện môi trường 
tăng chỉ số octan cho 
xăng dầu Việt Nam 

Xây dựng mô tả toán học và 
thống kê quá trình hóa học 
ứng dụng trong thu nhận 

biodiesel và tổ hợp phụ gia 
tăng chỉ số octan  

Lập kế hoạch thực nghiệm và xử lý số liệu 
thực nghiệm 

Xác định chế độ tối ưu và kiểm nghiệm thu 
nhận sản phẩm và đánh giá chất lượng. 

 

44.   TS. Ngô Kim Chi 
DĐ: 0913070821; CQ: 37912731 

 

Phòng Công nghệ khai 
thác Tài nguyên Thiên 
nhiên - Viện Hóa học 
các HCTN– Viện KH 
và CN Việt Nam 

Nghiên cứu hoàn thiện 
quy trình công nghệ sản 
xuất Xanthan gum tinh 
sạch dùng trong thực 
phẩm 

Tối ưu hóa quá trình thu 
nhận polysacharide xanthan 

gum từ chủng vi sinh vật 
X.campestris  

-Nghiên cứu thành phần môi trường dịch lên 
men và quá trình lên men thu sinh khối 
xanthan gum. 
-Nghiên cứu quá trình thu nhận xanthan gum 
tinh sạch 
- Lập sơ đồ công nghệ và thiết kế thu nhận 
sản phẩm 5kg/mẻ.  

 

45.     GVC. TS. Phùng Lan Hương  
Email: 
huongpl-dce@mail.hut.edu.vn 
DĐ : 0905608271 ; NR : 
37332365 ; CQ : 38684569(18)  

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Nghiên cứu công nghệ 
và tính toán, thiết kế thiết 
bị trích ly có sự hỗ trợ 
của sóng siêu âm với 
năng suất tối đa 10kg/giờ 
để tách polyphenol từ lá 
chè xanh thứ, phế phẩm. 

- Xây dựng được quy trình 
công nghệ tách và tinh chế 
polyphenol từ lá chè xanh 
thứ, phế phẩmcó sử  dụng 
phương pháp trích li có sự 
hỗ trợ của sóng siêu âm. 
- Tính toán, thiết kế và chế 
tạo được hệ thống thiết bị 
trích li có sự hỗ trợ của sóng 

- Nghiên cứu quy trình công nghệ trích ly, 
tinh chế polyphenol từ lá chè xanh thứ, phế 
phẩm.  
- Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết 
bị trích li polyphenol từ lá chè xanh thứ, phế 
phẩm có năng suất tối đa đạt 10kg/giờ có sự 
hỗ trợ của sóng siêu âm. Nghiên cứu thiết kế 
gắn thiết bị phát sóng siêu âm trong hệ thống 
thiết bị trích ly. 

 



siêu âm để tách polyphenol 
từ lá chè xanh thứ, phế 
phẩm có năng suất tối đa đạt 
10kg/giờ. 

 

46.     GVC. TS. Phùng Lan Hương  
Email: 
huongpl-dce@mail.hut.edu.vn 
DĐ : 0905608271 ; NR : 
37332365 ; CQ : 38684569(18)  

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Nghiên cứu tối ưu hóa và 
xác định chế độ làm việc 
tối ưu của thiết bị trích li 
polyphenol từ lá chè 
xanh thứ, phế phẩm có 
năng suất tối đa đạt 
10kg/giờ có sự hỗ trợ của 
sóng siêu âm. 

- Xác định được mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố công 
nghệ và nghiên cứu tối ưu 
hóa quá trình. 
- Vận hành thử nghiệm hệ 
thống thiết bị trích li 
polyphenol từ lá chè xanh 
thứ, phế phẩm có năng suất 
tối đa đạt 10kg/giờ có sự hỗ 
trợ của sóng siêu âm và xác 
định được chế độ làm việc 
tối ưu. 

- Nghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh 
hưởng đến quá trình trích li polyphenol từ lá 
chè xanh có sử dụng sự hỗ trợ của sóng siêu 
âm : dung môi trích li, thời gian trích li, tỉ lệ 
nguyên liệu/dung môi, nhiệt độ, pH trích li,  
tần số, biên độ sóng siêu âm… 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm 
trong thiết bị trích ly. So sánh ưu điểm của 
phương pháp trích ly có sử dụng sự hỗ trợ 
của sóng siêu âm. 
- Vận hành thử nghiệm hệ thống thiết bị trích 
li polyphenol từ lá chè xanh thứ, phế phẩm 
có năng suất tối đa đạt 10kg/giờ có sự hỗ trợ 
của sóng siêu âm. Nghiên cứu tối ưu hóa và 
xác định chế độ làm việc tối ưu của hệ thống.                                
 

 

47.   GVC. TS Nguyễn Minh Tân 
Email : 
nguyen.minhtan@gmail.com 

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Nghiên cứu quá trình xử 
lý màu của nước thải 
nhuộm bằng vật liệu 
Nano. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
các tính chất bề mặt của xúc 
tác nano titandioxid lên QT 
oxy hóa tiên tiến để xử lý 
nước thải nhuộm.  

- Xác định ảnh hưởng của phân bố kích thước 
tập hợp hạt 
- Xác định ảnh hưởng của điện tích bề mặt 
hạt 
- Xác định ảnh hưởng của độ dày lớp phủ 
nano Titandioxid 

 

48.   GVC. TS Nguyễn Minh Tân 
Email : 
nguyen.minhtan@gmail.com 

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Nghiên cứu quá trình xử 
lý nước thải chế biến cao 
su bằng phương pháp 
chiếu xạ siêu âm  

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
nguồn chiếu xạ siêu âm lên 
hiệu suất phân hủy các hợp 
chất hữu cơ trong nước thải 
của quá trình chế biến cao 
su 

- Xác định ảnh hưởng của mật độ chiếu xạ 
- Xác định ảnh hưởng của thời gian chiếu xạ  
- Xác định ảnh hưởng của tần số chiếu xạ 

 

49.   GVC. TS Nguyễn Minh Tân 
Email : 
nguyen.minhtan@gmail.com 

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Phát triển và tối ưu hoá 
các quá trình xử lý nước 
bằng phương pháp lọc 
dùng màng 

- Nghiên cứu quá trình xử lý 
nước thải của quá trình sản 
xuất Supephotphat băng quá 
trình lọc nano  
 

- Nghiên cứu tổng quan về quá trình lọc nano 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của chênh lệch áp 
suất lên hiệu quả xử lý 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ dòng 
qua màng lên hiệu quả xử lý 

 

50.   GVC.TS Trần Trung Kiên 
Email: kientt-
dce@mail.hut.edu.vn 
 

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Nghiên cứu mô phỏng 
quá trình tách đơn hương 
tinh dầu thông bằng 
chưng luyện gián đoạn 

- Nghiên cứu QT chưng 
luyện gián đoạn ứng dụng 
để tách anpha và beta pinen 
trong tinh dầu thông 
- Lập mô hình toán và mô 
phỏng quá trình 

- Xác định thành phần tinh dầu thông 
- Thiết lập mô hình quá trình chưng luyện 
gián đoạn 
- Mô phỏng bằng phần mềm ASPEN 
Bachsep 

 

51.   GVC.TS Trần Trung Kiên 
Email: kientt-
dce@mail.hut.edu.vn 

Bộ môn QTTB – Viện 
Kỹ thuật Hóa học 

Nghiên cứu quá trình 
trích ly steviozit từ cây 
cỏ ngọt 

- Nghiên cứu sử dụng siêu 
âm trong QT trích ly 
- Thiết lập mô hình quá 

- Nghiên cứu tổng quan về cỏ ngọt và ứng 
dụng 
- Nghiên cứu quá trình trích ly sử dụng siêu 

 



 trình trích ly có trợ giúp siêu 
âm 

âm 
- Mô hình hóa quá trình trích ly, kiểm chứng 
bằng thực nghiệm 

52.  TSKH. Phan Văn Đoàn 
Emal: doanpv@vpi.pvn.vn 
DĐ: 0985 713 399 
CQ: 0437843061(ext 1917) 

Viện Dầu khí, Tập 
đoàn dầu khí Quốc gia 
Việt Nam 

Nghiên cứu ứng dụng 
các hoạt chất hoạt động 
bề mặt bền nhiệt trong 
tăng thu hồi dầu tầng 
Miocene mỏ Bạch Hổ 

Ứng dụng tổ hợp chất hoạt 
động bề mặt bền nhiệt vào 
bơm ép tăng thu hồi dầu 
Miocene mỏ Bạch Hổ 

- Lựa chọn chất hoạt động bề mặt và 
các phụ gia 

- Pha chế tổ hợp các chất phụ gia 
- Xác định khả năng đẩy dầu của tổ 

hợp chất hoạt động bề mặt. 

 

53.  HDC :GS.TS. Phan Đình Châu 
Email: phan dinh chau@ hn. vnn. 
vn,  
DĐ:0913092005, CQ :38684963 

HDP: TS. Vũ Bình Dương 

 
 

Hóa Dược & BVTV 

 Nghiên cứu quy trình 
tạo sinh khối tế bào 
thông đỏ Việt nam làm 
nguyên liệu sản xuất  
thuốc điều trị ung thư 

 

Xây dựng được quy trình 
tạo sinh khối tế bào thông 

đỏ Việt nam ở quy mô 
phòng thí nghiệm, có các 
thông số kỹ thuật ổn định, 
sinh  ra được  bacctatin III 

hàm lượng cao 

Nghiên cứu qyi trình tạo cellus: tìm được môi 
trường nuôi cấy, chất điều tiết sinh trưởng  
phù hợp và các điều kiện ảnh hưởng đến việc 
nuôi cấy tạo bacctatin III. 
 - Nghiên cứu duy trì nuôi cấy cellus 
trong môi trường thạch mềm, 
 - Nghiên cứu  nuôi cấy tế bao trong 
môi trường lỏng, 
 - Nghiên cứu khuyếch đại quy mô 
nuôi cấy để lấy sinh khối, 
 - Nghiên cứu thu hoạch, xử lý sinh 
khối tế bào 

 

 

54.  HDC :GS.TS. Phan Đình Châu 
Email: phan dinh chau@ hn. vnn. 
vn,  
DĐ:0913092005, CQ :38684963 

HDP: TS. Vũ Bình Dương 

 Nghiên cứu thành phần 
hóa học của sinh khối tế 
bào thông đỏ Việt nam 
và phân lập bacctatin III 
và 10-deacetyl-bacctatin 
III  làm nguyên liệu sản 
xuất  thuốc điều trị ung 
thư taxate 

- Nghiên cứư xác định thành 
phần hóa học các nhóm 
chất, các chất có chứa trong 
sinh khối tể bào nuôi cấy 
thông đỏ Việt nam. 
 - Sơ bộ phân lập 
một số hợp chất chính chứa 
trong sinh khối tể bào nuôi 
cấy thông đỏ Việt nam. 

 

Phân tích định tính, nhận biết các nhóm hợp 
chất có trong  sinh khối tể bào nuôi cấy thông 
đỏ , 
 - Khảo sát các phương pháp chiết 
(chiết siêu âm, chiết hồi lưu..v.v) nhằm tạo ra 
dịch chiết toàn phần , 
 - Phân lập các nhóm hợp chất bằng 
các loại sắc ký, 
 - Xác định, nhận dạng cấu trúc hóa 
học của các chất phân lập được bằng các loại 
phổ (UV,IR, 1H, 13C, MS),  
 

 

55.  HDC :GS.TS. Phan Đình Châu 
Email: phan dinh chau@ hn. vnn. 
vn,  
DĐ:0913092005, CQ :38684963 
HDP: TS. Vũ Bình Dương 

  Nghiên cứu phương 
pháp đinh lượng 
bacctatin III và 10-
deacetyl-bacctatin III  
làm nguyên liệu sản xuất  
thuốc điều trị ung thư 
taxate có trong sinh khối 
tể bào nuôi cấy thông đỏ 
Việt nam. 

Nghiên cứư xây dựng 
phương pháp đinh lượng 

bacctatin III và 10-deacetyl-
bacctatin III   đơn thành 
phần lẫn đa thành phần 

- Nghiên cứư xây dựng phương pháp đinh 
lượng bacctatin III và 10-deacetyl-bacctatin 
III  đơn thành phần lẫn đa thành phần bằng 
LC-MS hoặc HPLC. 
 

 



56.    HDC: TS. Hoàng Xuân Tiến 
    Email: Tienhx-

fct@mail.hut.edu.vn 
   DĐ: 0903.409.956 
   NR: 3.7563.880. 
HDP: TS. Trần Khắc Vũ 

        Email: vutk-
fct@mail.hut.edu.vn. 

 D Đ: 0904.306.925 
CQ : 043.8684963 

 
 
 
 

Hóa Dược & BVTV 

Nghiên cứu tổng hợp các 
bazo manich mới trên cơ 
sở xeton liên hợp và axit 
benzoic và hoạt tính độc 

tế bào 

Tổng hợp và đánh giá hoạt 
tính độc tế bào. 

- Tìm kiếm các hợp chất mới có hoạt tính  

57.  HDC: TS. Hoàng Xuân Tiến 
    Email: Tienhx-

fct@mail.hut.edu.vn 
   DĐ: 0903.409.956 
   NR: 3.7563.880. 
HDP: TS. Trần Khắc Vũ 

        Email: vutk-
fct@mail.hut.edu.vn. 

 D Đ: 0904.306.925 
CQ : 043.8684963 

 
 

Hóa Dược & BVTV 

Nghiên cứu tổng hợp các 
dẫn xuất mới 4- anilino 
quinoline và hoạt tính 

độc tế bào 

Tổng hợp và đánh giá hoạt 
tính độc tế bào. 

- Tìm kiếm các hợp chất mới có hoạt tính  

58.  HDC: TS Nguyễn Việt Cường 
Email: cuongcnin@yahoo.com      
DĐ: 0938361889 
CQ : 0438683797 
 

Bộ môn Kỹ thuật in và 
Truyền thông 

Nghiên cứu, khảo sát và 
ứng dụng tin học vào 
quản lý sản xuất tại một 
phân xưởng in.  

- Nghiên cứu, khảo sát  thực 
tế sản xuất tại một phân 
xưởng in, để từ đó xây dựng 
được cơ sở dữ liệu về tính 
năng thiết bị, thời gian vận 
hành, tiêu hao nguyên liệu 
…. Chuyển từ cách tính 
toán thông thường bằng các 
phần mềm tự động tính toán 
và xây dựng lệnh sản xuất, 
rút ngắn được thời gian sản 
xuất, giảm bớt những ách 
tắc trong quá trình điều độ 
sản xuất.  

- Tổng quan về các công đoạn  sản xuất trong 
phân xưởng in, khảo sát  thực tế sản xuất tại 
một phân xưởng in, để từ đó xây dựng được 
cơ sở dữ liệu về tính năng thiết bị, thời gian 
vận hành, tiêu hao nguyên liệu .. Dùng các 
phần mềm công nghệ thông tin để quản lý 
sản xuất  thay thế cho phương pháp quản lý 
sản xuất hiện tại. 

 

59.  HDC: TS Nguyễn Việt Cường 
Email: cuongcnin@yahoo.com      
DĐ: 0938361889 
CQ : 0438683797 
 

Bộ môn Kỹ thuật in và 
Truyền thông 

Nghiên cứu hóa và lý 
tính của các loại mực 
được điều chế ở quy mô 
phòng thí nghiệm với 
thành phần từ dầu thực 
vật. 

Nghiên cứu tính chất hóa 
học và vật lý của các loại 
mực được điều chế ở quy 
mô phòng thí nghiệm. Từ đó 
so sánh với các loại mực 
gốc dầu mỏ hiện đang sử 
dụng nhằm đưa ra những 
khuyến cáo tới sức khỏe 
người lao động và ảnh 
hưởng đến môi trường, 

- Tổng quan về mực in, tiến hành điều chế 
các mẫu mực in tại phòng thí nghiệm. Đo đạc 
những tính chất lý hóa của các mẫu mực này 
như độ pH, độ dính, độ nhớt, mật độ quang 
học… khảo sát những yếu tố ảnh hưởng tới 
những tính chất này.  

 



nhằm nâng cao năng suất 
lao động và chất lượng sản 
phẩm in. 

60.  HDC: TS Nguyễn Việt Cường 
Email: cuongcnin@yahoo.com      
DĐ: 0938361889 
CQ : 0438683797 
 

Bộ môn Kỹ thuật in và 
Truyền thông 

Nghiên cứu tính chất hóa 
học và vật lý của các loại 
polyme được điều chế ở 
quy mô phòng thí 
nghiệm dùng để phủ lên 
bề mặt của bản nhôm. 

Nghiên cứu hóa và lý tính 
của các loại polyme được 
điều chế ở quy mô phòng thí 
nghiệm. Từ đó tiến hành tạo 
bản in bằng phương pháp 
phủ trực tiếp, so sánh với 
phương pháp tạo bản in 
truyền thống.  

- Tổng quan về các loại bản in, các loại màng 
phủ, tiến hành điều chế các mẫu polyme tại 
phòng thí nghiệm. Đo đạc những tính chất lý 
hóa của các mẫu polyme này như độ bền cơ 
học, độ pH, độ dính, độ nhớt… khảo sát 
những yếu tố ảnh hưởng tới những tính chất 
này. 

 

61.  HDC:PGS.TS. Hoàng Thị Kiều 
Nguyên 
Email:kieunguyen-
fct@mail.hut.edu.vn 
DD: 0913017535 
CQ : 386837997 

 

Bộ môn Công nghệ In 
Viện KT Hóa học 

Khảo sát phương pháp in 
màu pha trong công nghệ 

in Offset 

Khảo sát, đánh giá mức độ 
phục chế chính xác màu pha  
bằng các phương pháp khác 

nhau 

- Xác định các phương pháp, kỹ thuật thích 
hợp để phục chế mẫu màu pha (2 loại chính : 
mật độ màu >1 và nhỏ hơn 1) 
-  Khảo sát chất lượng phục chế màu pha trên 
máy in offset. Đánh giá độ chính xác màu 
theo E 
-  Đề xuất phương pháp phù hợp với các mẫu 
in màu pha thông thường 

 

62.  HDC: PGS.TS. Hoàng Thị Kiều 
Nguyên Email:kieunguyen-
fct@mail.hut.edu.vn 
DD: 0913017535 
CQ : 386837997 

 

Bộ môn Công nghệ In 
Viện KT Hóa học 

Xây dựng định mức bù 
hao giấy cho hệ thống in 

Offset 

Khảo sát, thống kê và xây 
dựng định mức bù hao giấy 

cho 1 hệ thống in cụ thể  

- Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ 
thống in cụ thể cần khảo sát 
-  Khảo sát mức độ tiêu hao giấy trên hệ 
thống khi in một loại sản phẩm với các loại 
giấy và số lượng khác nhau   
-  sử dụng công cụ thống kê để xác định  mức 
bù hao giấy phù hợp với thực tế 

 

63.  HDC: PGS.TS. Hoàng Thị Kiều 
Nguyên Email:kieunguyen-
fct@mail.hut.edu.vn 
DD: 0913017535 
CQ : 386837997 
 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

Khảo sát các yếu tố gây 
ô nhiễm không khí tại 
phân xưởng gia công sau 
in và đề xuất giải pháp 
xử lý ô nhiễm. 
 

Lựa chọn cơ sở sản xuất in 
có phân xưởng sản xuất gia 
công sau in tương đối đầy 
đủ các công việc chủ yếu. 
Tiến hành đo đạc và khảo 
sát các chỉ tiêu về ô nhiễm 
không khí tại phân xưởng so 
với các tiêu chuẩn hiện hành 
của Việt Nam hiện nay và 
đưa ra các giải pháp để xử 
lý ô nhiễm 

- Tổng quan về an toàn lao động và các yếu 
tố gây ô nhiễm không khí trong môi trường 
sản xuất nói chung và ở phân xưởng gia công 
sau in nói riêng. 
- Từ kết quả khảo sát các chỉ tiêu môi 
trường không khí tại một phân xưởng gia 
công sau in cụ thể, phân tích, đánh giá và đưa 
ra giải pháp để xử lý ô nhiễm. Tính toán lựa 
chọn một số thiết bị chính cho giải pháp đưa 
ra 

 

64.  HDC: PGS.TS Trần Văn Thắng 
Email: thangcnin@yahoo.com      
NR: 38691843 
DD: 0913510016 

 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

Nghiên cứu xử lý nhằm 
tái sử dụng nước thải 
phân xưởng in nơi 
anh(chị) đang làm việc. 
 

Nghiên cứu các phương 
pháp xử lý nước thải nói 
chung và phân tích các đặc 
điểm chính của nước thải 
phân xưởng in để lựa chọn 
phương pháp xử lý thích 
hợp nhằm tái xử dụng nước 
thải sau xử lý. 

- Tổng quan về xử lý nước thải nói chung và 
nước thải công nghiệp in nói riêng. Lựa chọn 
phương pháp xử lý nước thải phân xưởng in 
nơi anh (chị) đang làm việc nhằm tái xử dụng 
nước thải. Khảo sát các yếu tố công nghệ xử 
lý, tiến hành thực nghiệm và tối ưu hóa thực 
nghiệm để tìm ra các thông số công nghệ tối 
ưu cho quả trình xử lý. 

 



 
65.  HDC : PGS.TS Trần Văn Thắng 

Email : thangcnin@yahoo.com      
NR: 38691843 
DD: 0913510016 
 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

Nghiên cứu ứng dụng hệ 
thống quản lý chất lượng 
sản phẩm in theo tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2008 
cho Trung tâm kỹ thuật 
nghiệp vụ Bộ công an 

Khảo sát thực trạng của mô 
hình quản lý chất lượng sản 
phẩm ở Trung tâm kỹ thuật 
nghiệp vụ Bộ công an, đề 
xuất các giải pháp nhằm ổn 
định và nâng cao chất lượng 
sản phẩm trên cơ sở hệ 
thống quản lý chất lượng 
sản phẩm ISO 9001:2008. 
 

 - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về 
quản lý chất lượng sản phẩm. Khảo sát và 
đánh giá thực trạng phương pháp quản lý 
chất lượng hiện tại ở Trung tâm kỹ thuật 
nghiệp vụ Bộ công an. Đưa ra các giải pháp 
nhằm ổn định và góp  phần nâng cao chất 
lượng sản phẩm in tại Trung tâm.                                         

 

66.  HDC : PGS.TS Trần Văn Thắng 
Email : thangcnin@yahoo.com      
NR: 38691843 
DD: 0913510016 
 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

Xây dựng mô hình đào 
tạo kết hợp lý thuyết và 
thực hành nhằm cải tiến 
xưởng thực hành trường 
Cao đẳng in Cầu Diễn 
hiện nay. 
 

Tiến hành  khảo sát mô hình 
đào tạo lý thuyết và thực 
hành hiện tại của trường 
Cao đẳng in hiện tại, phân 
tích và đưa ra các giải pháp 
nhằm kết hợp tốt giữa đào 
tạo lý thuyết và thực hành 
cho sinh viên các hệ Cao 
đẳng và công nhân kỹ thuật 
in. Trên cơ sở đó xây dựng 
xưởng thực hành đáp ứng 
các giải pháp đưa ra. 
 

 - Từ các số liệu thống kê, khảo sát tại 
trường, dựa trên các mô hình đào tạo tiên tiến 
ở nước ta, phân tích các ưu nhược điểm của 
mô hình đào tạo tại trường, đưa ra giải pháp. 
Tính toán thiết kế cải tiến xưởng thực hành 
trường Cao đẳng in theo mô hình mới nhằm 
đạt được hiệu quả đào tạo phù hợp nhất giữa 
lý thuyết và thực hành 

 

67.  HDC : TS. Đỗ khánh Vân 
Email : 
khánhvan_do@yahoo.com.vn 
NR : 04-36628940 
CQ : 04-38693797 

 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

1. Khảo sát đánh giá 
công tác quản lý chất 
lượng tại cơ sở in.  

Chỉ ra thực trạng công tác 
quản lý chất lượng của cơ sở 
in, lượng hoá một số chỉ tiêu 
chất lượng cơ sở đang đạt 
được. Đề xuất các nội dung 
cần phấn đấu đạt được của 
công tác quản lý chất lượng. 

- Khảo sát đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng. 
- Khảo sát đo đạc, đánh giá mức độ chất 
lượng đang đạt được và nhận xét.  

  

 

68.  HDC : TS. Đỗ khánh Vân 
Email : 
khánhvan_do@yahoo.com.vn 
NR : 04-36628940 
CQ : 04-38693797 

 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

2. Khảo sát phân xưởng 
chế bản tại cơ sở. Đề 
xuất quy trình công nghệ 
chi tiết cho các sản phẩm 
chính. 

Xây dựng quy trình công 
nghệ chế bản cho các sản 
phẩm chính tại cơ sở, làm 
tiền đề cho xây dựng 
chương trình quản lý chất 
lượng hệ thống theo ISO. 

- Khảo sát các sản phẩm, thiết bị, phần 
mềm, quy trình công nghệ, nhân lực, hệ 
thống tổ chức sản xuất, hệ thống cung cấp vật 
tư, kiểm tra chất lượng… phân xưởng chế 
bản. 
- Phân tích ưu nhược điểm của các công 
tác trên để đưa ra đề xuất hoàn thiện.  

 

69.  HDC : TS. Đỗ khánh Vân 
Email : 
khánhvan_do@yahoo.com.vn 
NR : 04-36628940 
CQ : 04-38693797 

 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

3. Khảo sát đánh giá 
công tác tổ chức sản xuất 
tại cơ sở in 

Đánh giá các công tác quản 
trị doanh nghiệp in trong 
nền kinh tế thị trường. 

- Khảo sát phân tích các hệ thống tổ chức 
nhân sự, hệ thống thiết bị, các sản phẩm 
chính, quy trình công nghệ, hệ thống cung 
ứng vật tư, công tác điều độ sản xuất… 
-   Phân tích ưu nhược điểm các công tác trên 
và đưa ra đề xuất hoàn thiện. 

 

70.  PGS.TS Vũ Anh Tuấn 
Email : 

Viện hóa Học - Viện 
KHCN Việt Nam 

Nghiên cứu tổng hợp, 
đặc trưng và ứng dụng 

Tạo vật liệu xúc tác 
cracking trên cơ sở biến 

- Axit hóa diatomit Phú Yên bằng phương 
pháp CVD sử dụng AlCl3 làm nguồn nhôm 

 



vuanhtuan.vast@gmail.com  
DĐ:0915212318 

 của xúc tác axít rắn trên 
cơ sở biến tính khoáng 
sét (diatomit, bentonit) 
bằng phương pháp lắng 
đọng pha hơi (CVD) 

tính khoáng sét ứng dụng 
chuyển hóa dầu thải, 
polime phế thải tạo nhiên 
liệu 

 

- Nghiên cứu quá trình tách lớp bentonit 
Di Linh bằng chất hoạt động bề mặt, polime 
và axit hóa bằng phương pháp CVD sử dụng 
AlCl3 làm nguồn nhôm 

- Đặc trưng vật liệu xúc tác tổng hợp được 
bằng các phương pháp hóa lý như XRD, 
EDX, FTIR, FE-SEM, BET, NH3-TPD. 

- Đánh giá hoạt tính xúc tác trong phản 
ứng cracking dầu thải, cặn dầu hoặc polime 
phế thải. 

71.  TS. Nguyễn Văn Xá 
Email: xanguyen-
dce@mail.hut.edu.vn 
DDT: 0903.205.098 

 Chuẩn đoán sự cố máy 
biến áp có chứa dầu bằng 
phương pháp phân tích 
dầu cách điện 

Chuẩn đoán, đề phòng sự cố 
máy biến áp 500KV bằng 
cách giám sát chất lượng 
dầu cách điện 

- Tổng quan về vai trò, tính chất của dầu 
cách điện trong các máy biến áp điện áp 
cao. 

- Nghiên cứu, phân tích qui luật biến đổi 
tính chất đặc trưng của dầu cách điện trong 
máy biến áp điện áp cao. 

- Tổng hợp các dữ liệu đưa ra mô hình 
chuẩn đoán sự cố và biện pháp khắc phục. 

 

72.  HDC : PGS.TS Trần Văn Thắng 
Email :thangcnin@yahoo.com      
NR: 38691843 
DD: 0913510016 
 

Viện Kỹ thuật Hoá học 
Bộ môn Công nghệ In 

Tổng quan về mực in ở 
Việt Nam và nghiên cứu 
lập dự án sản xuất thử 
mực in gốc nước công 
suất 100 tấn mực/năm. 

Tổng quan chung về mực in 
ở Việt Nam hiện nay về 
phương diện sử dụng và sản 
xuất trong đó tập trung 
chính vào mực in gốc nước. 
Từ các số liệu khảo sát và 
dự báo, tiến hành lập dự án 
sản xuất thử xưởng sản xuất 
mực in gốc nước. 
 

- Tổng quan về vấn đề sử dụng và sản xuất 
mực in nói chung và mực in gốc nước nói 
riêng ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu và tiến 
hành tính toán thiết kế dự án sản xuất thử 
mực in gốc nước với công suất 100 tấn mực/ 
năm và kiểm tra tính khả thi của dự án. 

 

73.  HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa hữu cơ Nghiên cứu tổng hợp và 
đặc trưng cấu trúc, tính 
chất của vật liệu meso-
zeolit Y từ vỏ trấu 

Chế tạo được vật liệu meso-
zeolit Y từ vỏ trấu có độ 
tinh thể ≥ 90%, bề mặt riêng 
≥ 500m2/g; Vật liệu tạo 
thành có chứa vi mao quản 
và mao quản trung bình 

Nghiên cứu các điều kiện kết tinh tạo vật liệu 
meso-zeolit Y từ vỏ trấu; đặc trưng cấu trúc, 
tính chất vật liệu bằng các phương pháp hóa 
lý hiện đại. 

 

74.  HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa hữu cơ Nghiên cứu tổng hợp và 
đặc trưng cấu trúc, tính 
chất của vật liệu meso-
zeolit X từ vỏ trấu 

Chế tạo được vật liệu meso-
zeolit X từ vỏ trấu có độ 
tinh thể ≥ 90%, bề mặt riêng 
≥ 400m2/g; Vật liệu tạo 
thành có chứa vi mao quản 
và mao quản trung bình 

Nghiên cứu các điều kiện kết tinh tạo vật liệu 
meso-zeolit X từ vỏ trấu; đặc trưng cấu trúc, 
tính chất vật liệu bằng các phương pháp hóa 
lý hiện đại. 

 

75.  HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa hữu cơ Tổng hợp và đặc trưng 
cấu trúc, tính chất của 
vật liệu MOFs từ nguyên 
liệu trong nước 

Chế tạo được vật liệu MOFs 
có bề mặt riêng ≥ 
1000m2/g; khả năng hấp 
phụ tốt, chứa mao quản 
trung bình 

Nghiên cứu các điều kiện kết tinh tạo vật liệu 
MOFs; đặc trưng cấu trúc, tính chất vật liệu 
bằng các phương pháp hóa lý hiện đại. 

 



76.  HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa hữu cơ Nghiên cứu tổng hợp vật 
liệu MSU có thành cấu 
trúc zeolit BEA từ cao 
lanh 

Chế tạo được vật liệu 
MSUBEA có bề mặt riêng ≥ 
300m2/g; vật liệu tạo thành 
có mao quản trung bình, có 
độ axit cao. 

Nghiên cứu các điều kiện kết tinh tạo vật liệu 
MSUBEA từ cao lanh; đặc trưng cấu trúc, tính 
chất và đánh giá khả năng ứng dụng vật liệu 
chế tạo được. 

 

 
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011 

P. VIỆN TRƯỞNG 
PGS. Nguyễn Hồng Liên  

(đã ký) 


