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TT GV hướng dẫn Đơn vị 
(BM,khoa,..) 

Tên đề tài 
(định hướng) 

Mục tiêu chính  
của đề tài 

Nội dung đề tài 
cần giải quyết 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 

phantrungnghia@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 090 959 2882 
CQ : 04 3868 0110 

Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu quá trình 
hydro hóa cao su có 
chứa nhóm epoxy 

- Tạo vật liệu có khả năng 
chịu được thời tiết trên nền 
cao su thiên nhiên 

- Epoxy hóa cao su thiên nhiên 
- Hydro hóa cao su thiên nhiên 

2. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 
phantrungnghia@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 090 959 2882 
CQ : 04 3868 0110 

Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu quy trình 
công nghệ chế tạo vật 
liệu cao su y sinh từ cao 
su thiên nhiên sạch 

- Tạo vật liệu cao su sạch 
không có protein dành cho 
các sản phẩm y tết 

- Loại bỏ protein trong cao su  
- Chế tạo các vật liệu cao su y tế 

3. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 
phantrungnghia@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 090 959 2882 
CQ : 04 3868 0110 
 

Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu vật liệu lai 
tạo polymer sinh học 
phân hủy với cao su 
thiên nhiên 

- Tạo vật liệu thân thiện môi 
trường và làm giảm tính 
cứng của polyme sinh học 
PLA 

- Loại bỏ protein trong cao su 
- Epoxy hóa cao su  
- Trộn hợp polyme sinh học 

4. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 
phantrungnghia@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 090 959 2882 
CQ : 04 3868 0110 
 

Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu vật liệu 
đồng trùng hợp trên nền 
cao su thiên nhiên có 
cấu trúc mạng nano  

- Tạo vật liệu có cấu trúc 
mạng nano trên nền cao su 
thiên nhiên 

- Loại bỏ protein trong cao su 
- Epoxy hóa cao su  
- Đồng trùng hợp với styrene 

5. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 
phantrungnghia@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 090 959 2882 
CQ : 04 3868 0110 
 

Viện Kỹ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu  màng 
polyme PP/PE hỗn hợp 
và bột đá mịn cho các 
vật liệu ngành in không 
thấm nước 

- Tạo vật liệu có khả năng 
không thấm nước trên nền 
PP/PE với bột đá 

- Tìm tỷ lệ phối trộn thích hợp 
- Chế tạo vật liệu hỗn hợp 
- Tạo màng polyme/bột đá 
- Các sản phẩm ngành in 

6. HDC: PGS. Huỳnh Đăng Chính 
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903216551 
CQ : 38680110 

Bộ môn Hóa 
Vô cơ-ĐC 

Viện KTHH 

Nghiên cứu tổng hợp 
các vật liệu micro-nano 
oxit phức hợp bằng 
phương pháp Sol-Gel-
Thủy nhiệt 

Chế tạo được các vật liệu có 
cấu trúc lõi-vỏ có kích 
thước micro-nano nhằm 
tăng tính chất từ  cứng của 
chúng bằng phương pháp 
Sol-Gel thủy nhiệt 

- Tổng hợp vật liệu hexaferrite 
có pha tạp bằng phương pháp 
sol-gel thủy nhiệt. 

- Tổng hợp vật liệu perovskite 
bằng phương pháp sol-gel 
thủy nhiệt 

- Chế tạo vật liệu tổ hợp có cấu 



trúc lõi-vỏ và nghiên cứu tính 
chất. 

7. HDC: PGS. Vũ Đào Thắng  
Email: tuyen_vth@yahoo.com 
DĐ: 0913581638 
CQ : 38691145 
HDP: PGS. Huỳnh Đăng Chính 
DĐ: 0903216551 
CQ: 38680110 

Bộ môn Hóa 
Vô cơ-ĐC 

Viện KTHH 

Tổng hợp vật liệu lai 
MOFs từ phức chất của 
kim loại chuyển tiếp với 
một số amino axit thiết 
yếu ứng dụng trong y 
dược 

Nghiên cứu tổng hợp được 
vật liệu có cấu trúc MOFs 
trên cơ sở phức chất của 
kim loại chuyển tiếp với các 
amino axit thiết yếu nhằm 
tăng hiệu quả của quá trình 
mang và nhả thuốc. 
 

- Nghiên cứu mô phỏng xây 
dựng cấu trúc MOFs từ phức 
chất của các kim loại chuyển 
tiếp với các amino axit thiết 
yếu. 

- Từ kết quả mô phỏng, nghiên 
cứu tổng hợp vật liệu có cấu 
trúc MOFs từ phức chất của 
kim loại chuyển tiếp với 
amino axit thiết yếu. 

-  Nghiên cứu cấu trúc và ứng 
dụng của vật liệu tổng hợp 
được trong y dược. 

8. HDC: TS Lê Anh Tuấn 
Email:  
tuanla-hast@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0916366088 
CQ : 36231425 
HDP: PGS. Huỳnh Đăng Chính 
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903216551 
CQ : 38680110 

Bộ môn Hóa 
Vô cơ-ĐC 

Viện KTHH 
Phòng thí 
nghiệm 

Nano-Quang 
điện tử, Viện 

AIST 

Nghiên cứu tổng hợp vật 
liệu bạc nano vi sinh 
thân thiện môi trường 
phục vụ xử lý nước cấp 
an toàn sinh học 

-Phát triển thành công công 
nghệ chế tạo vật liệu bạc 
nano vi sinh (bio-Ag0) chất 
lượng cao diệt khuẩn và 
virus mạnh 
-Đánh giá hiệu quả vật liệu 
bio-Ag0 trong các màng lọc 
nano để xử lý nước cấp sạch 
an toàn sinh học.  

+ Nghiên cứu chế tạo bio-Ag0 
bằng phương pháp sinh học sử 
dụng vi khuẩn họ Latic làm tác 
nhân khử và bảo vệ bề mặt ổn 
định. 
+ Nghiên cứu công nghệ tích hợp 
bạc nano vi sinh vào trong vật 
liệu lọc và đánh giá hiệu quả khử 
vi sinh vật của vật liệu lọc. 
+ Nghiên cứu và quan sát trực 
tiếp vi cấu trúc của tế bào vi sinh 
vật (vi khuẩn và virút) dưới sự tác 
động của bio-Ag0, đánh giá cơ 
chế tác động của bio-Ag0 lên các 
tế bào vi sinh vật sử dụng phân 
tích siêu cấu trúc kết hợp với 
phân tích thành phần (EDX) 
trong hiển vi điện tử (TEM, 
FESEM). 
 

9. HDC: TS Lê Anh Tuấn 
Email:  

Bộ môn Hóa 
Vô cơ-ĐC 

Nghiên cứu chế tạo hạt 
bạc nano kim loại có 

-Phát triển công nghệ chế 
tạo các hạt bạc có kích 

-Nghiên cứu kĩ thuật chế tạo hạt 
nano bạc đơn phân tán dạng bột 



tuanla-hast@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0916366088 
CQ : 36231425 
HDP: PGS. Huỳnh Đăng Chính 
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903216551 
CQ : 38680110 

Viện KTHH 
Viện AIST 

hoạt tính kháng khuẩn 
và kháng nấm cao nhằm 
ứng dụng trong y học dự 
phòng của Việt Nam 

thước nano mét (Ag-NPs) 
dạng bột và dạng phân tán 
ổn định trong dung dịch.  
-Đánh giá hiệu lực kháng 
khuẩn và kháng nấm của hạt 
nano bạc chế tạo. Xác định 
nồng độ ức chế vi khuẩn tối 
thiểu và xác định nồng độ 
diệt khuẩn tối thiểu. 
-Nghiên cứu cơ chế kháng 
khuẩn và kháng nấm của hạt 
bạc nano chế tạo sử dụng 
các phương pháp phân tích 
siêu cấu trúc.  
 

có kích thước và hình dạng mong 
muốn sử dụng phương pháp phân 
ly nhiệt; 
-Nghiên cứu tìm ra các chất bảo 
vệ bề mặt mới để ổn định kích 
thước và tính chất của hạt nano 
bạc trong dung dịch; 
-Đánh giá hiệu lực kháng khuẩn 
và kháng nấm của nano bạc chế 
tạo trên các quy mô phòng thí 
nghiệm và bước đầu thử nghiệm 
trong môi trường tự nhiên; 
-Nghiên cứu cơ chế kháng khuẩn 
và kháng nấm của nano bạc chế 
tạo dựa trên các phân tích siêu 
cấu trúc trong hiển vi điện tử;  
-Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và 
khả năng ứng dụng của nano bạc 
chế tạo trong lĩnh vực y học dự 
phòng ở Việt Nam. 
 

10. HDC: PGS. Lê Xuân Thành 
Email: xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912931045 
CQ :  
 
HDP: PGS. Huỳnh Đăng Chính 
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903216551 
CQ : 38680110 

Bộ môn Hóa 
Vô cơ-ĐC 

 

Ảnh hưởng của từ 
trường lên tính phát 
quang của hệ keo nano  
Fe3O4 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
từ trường yếu lên đặc trưng 
phát xạ quang học của  hệ 
keo nano  Fe3O4 

Nghiên cứu tính chất quang của 
hệ keo Fe3O4 được keo hóa bằng 
các chất hoạt động bề mặt khác 
nhau. 
Nghiên cứu ảnh hưởng của từ 
trường ngoài lên tính chất quang 
của hệ keo nano spinel. 

11. HDC: PGS. Huỳnh Đăng Chính 
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903216551 
CQ : 38680110 

Bộ môn Hóa 
Vô cơ-ĐC 

 

Nghiên cứu tính chất 
dập tắt quang học trong 
từ trường yếu của hệ keo 
nano perovskite 
manganate 

Nghiên cứu sự dập tắt phát 
xạ quang học của chất keo 
perovskite manganate trong 
từ trường yếu 

Nghiên cứu tính chất quang của 
hệ keo perovskite manganate 
được keo hóa bằng các chất hoạt 
động bề mặt khác nhau. 
Nghiên cứu ảnh hưởng của từ 



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

trường ngoài (<1000 Oe) lên tính 
chất quang của hệ keo nano 
perovskite. 

12. HDC: TS. Trịnh Xuân Anh 
Email: trinhxuananh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0934578883 
CQ : 0438680110 
 

BM Vô cơ và 
Đại cương, 

Viện KT Hóa 
học 

Tổng hợp glyco-
conjugate polymer định 
hướng làm chất truyền 
dẫn thuốc 

- Tổng hợp ra vật liệu 
polyme cho gắn các nhóm 
chức glyco. 
- Nâng cao khả năng phân 
hủy sinh học của polymer 
tổng hợp bằng các tác nhân 
glyco 

- Nghiên cứu công nghệ biến tính 
glyco bằng các nhóm chức năng 
- Nghiên cứu công nghệ trùng 
hợp polymer 
- Nghiên cứu quá trình phân hủy 
của glyco-conjugate polymer 
- Nghiên cứu công nghệ bọc hạt 

nano bằng polyme tổng hợp 
được. 

13. HDC: TS. Trịnh Xuân Anh 
Email: trinhxuananh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0934578883 
CQ : 0438680110 
 

BM Vô cơ và 
Đại cương, 

Viện KT Hóa 
học 

Tổng hợp vật liệu TiO2 
pha tạp có hoạt tính 
quang xúc tác trong 
vùng ánh sáng nhìn thấy 

- Tổng hợp vật liệu TiO2-
pha tạp có kính thước từ 5-
10 nm 
- Tăng chiều dài bước sóng 
hoạt hóa quang xúc tác về 
vùng ánh sáng nhìn thấy 
400-700nm 

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 
TiO2-pha tạp bằng phương pháp 
sol-gel 
- Nghiên cứu cấu trúc và  tính 
chất vật liệu TiO2-pha tạp 
- Nghiên cứu các tính chất quang 
của vật liệu 
- Khảo sát tính chất quang xúc tác 

của vật liệu 
14. HDC: TS. Trịnh Xuân Anh 

Email: trinhxuananh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0934578883 
CQ : 0438680110 
 

BM Vô cơ và 
Đại cương, 

Viện KT Hóa 
học 

Chế tạo mức in để tổng 
hợp màng oxit ZnO ở 
nhiệt độ thấp 

- Chế tạo mực in nước 
- Tạo màng oxit ZnO ở 
nhiệt độ thấp theo quá trình 
in lưới 

- Nghiên cứu quy trình chế tạo 
mực in nước đi từ muối của Zn 
- Nghiên cứu quá trình tạo màng 
oxit từ mực in 
- Nghiên cứu cấu trúc và tính chất 
của màng oxit ZnO 
- Nghiên cứu đặc tính quang học 

của vật liệu màng ZnO 

15.  
HDC: TS Nguyễn Kim Ngà 
Email:  
ngank-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913097079 

 
Hóa Vô cơ 
Đại cương 

 
Nghiên cứu tổng hợp vật 
liệu hydroxyapatile 
nanorod ứng dụng trong 
lĩnh vực y sinh 

 
Tổng hợp vật liệu có kích 
thước tương tự với kích 
thước của hydroxyapatile 
trong xương 

 
- Nghiên cứu tổng hợp 

hydroxyapatile bằng phương 
pháp hóa học ướt 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của 



CQ : 38680110 
 

một số yếu tố như chất hoạt 
động bề mặt, nhiệt độ tổng 
hợp, chế độ thủy nhiệt đến 
cấu trúc và kích thước, và tỷ 
số bề mặt của nanorod 

- Xác định các đặc trưng vật 
liệu bằng các phương pháp : 
XRD, FTIR, SEM, TEM 

16. HDC: TS Nguyễn Kim Ngà 
Email:  
ngank-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913097079 
CQ : 38680110 
 

 Nghiên cứu tổng hợp 
scaffold trên cơ sở 
poly(D,L)lactic axít ứng 
dụng trong lĩnh vực y 
sinh 

Chế tạo vật liệu có kích 
thước, độ xốp thích hợp có 
khả năng ứng dụng để tạo 
mô xương 
 
 
 

- Nghiên cứu chế tạo scaffold 
bằng phương pháp solvent 
casting- salt leaching 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của 
kích thước hạt NaCl đến kích 
thước mao quản và độ xốp 
của scaffold 

- Bước đầu thử hoạt tính của 
vật liệu 

 
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 


