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1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Sỹ Chính  2.Giới tính:Nam 

3. Ngày sinh: 01/10/1982     4. Nơi sinh:Thanh Hóa 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:Quyết định số 422/QĐ-ĐHKHTN của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 02/3/2016. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến 

khoáng sản chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn 

8. Chuyên ngành:Môi trường đất và nước  9. Mã số:62440303 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   

  Hướng dẫn chính:  GS.TS. Mai Trọng Nhuận 

  Hướng dẫn phụ: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đã chế tạo được vật liệu biến tính từ bùn thải khu chế biến sắt và sử dụng thực 

vật địa phương là cây Sậy (Phragmites), đánh giá được khả năng xử lý các kim loại nặng 

trong nước thải tại khu mỏ chì, kẽm; 

- Đã đánh giá được khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu biến 

tính kết hợp với thực vật và là một giải pháp hiệu quả trong xử lý nước thải khai thác và 

chế biến khoáng sản chì, kẽm áp dụng tại khu vực Lũng Váng (Chợ Đồn – Bắc Kạn).  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Giải pháp kết hợp vật liệu và thực vật để xử lý nước thải khai thác và chế biến 

khoáng sản chì kẽm được đề xuất dựa trên cơ sở tận dụng bùn thải từ hoạt động chế biến 

khoáng sản và thực vật địa phương. Kết quả thí nghiệm và triển khai thử nghiệm thực tế 

giải pháp này tại Lũng Váng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) cho thấy tính hiệu quả về xử lý và chi 

phí, thân thiện với môi trường. Nhu cầu ngày càng tăng cao của việc xử lý nước thải khai 

khoáng, nguồn cung cấp dồi dào bùn thải từ các mỏ chế biến sắt và sự phân bố rộng rãi, 

tính thích nghi tốt với môi trường của cây Sậy là cơ sở cho thấy ứng dụng của giải pháp 

này vào thực tế Việt Nam có rất nhiều triển vọng.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

1. Tiến hành triển khai nhân rộng áp dụng giải pháp tích hợp vật liệu – thực vật tại 

các khu mỏ chì - kẽm Chợ Đồn và một số mỏ có điều kiện tương tự; 

2.Thử nghiệm giải pháp xử lý vật liệu hấp phụ và thực vật sau sử dụng. 
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INFORMATION ON DOCTORAL THESIS  

1. Full name:  Le Sy Chinh  2. Gender:   Male 

3. Date of birth:   Oct1
st
, 1982  4. Place of birth:  Thanh Hoa 

5. Number of admission decision: Decision 422/QĐ-SĐH, dated on 2
th 

March 2016 by 

the Rector of VNU University of Science.  

6. The changes in academic process: None 

7. Title of thesis: Treatment measure for wastewater from Pb –Zn ore exploitation and 

processing in Bac Kan Province. 

8. Major:   Soil and Water Environment 9. Code:   62440303 

10. Supervisors: 1. Prof. Dr. Mai Trong Nhuan 

2. Assoc. Prof., Dr. Sci. Nguyen Xuan Hai 

11. Summary of the new findings of thesis: 

- Sorption materials were modified from iron mine drainage sludge, and native plant 

species (Phragmites australis) was used and treatment of wastewater contaminated with 

heavy metals in Pb-Zn mines was assessed; 

- The combination/integration of modified material and native plant species was 

assessed as an effective measure for treatment of wastewater from Pb-Zn ore exploitation 

and processing in Lung Vang area (Cho Don - Bac Kan). 

12. Practical applied capability 

The combination of mineral materials and plant for treatment of wastewater from 

Pb – Zn ore exploitation and processing was proposed on the basis of using mine 

drainage sludge and native plant species. The results of laboratory experiments and pilot 

scale in Lung Vang (Cho Don, Bac Kan) demonstrate remediation and cost effectiveness 

and environment-friendliness of this treatment measure. The increase of treatment 

demand for ore exploitation and processing wastewater, the abundant supply of iron mine 

drainage sludge, wide distribution, and well adaptive capacity of Phragmites australis 

indicate the high application perspectives of this treatment measure in Vietnam.  

13. Further research directions: 

- Treatment measure for wastewater from Pb –Zn ore exploitation and processing 

should be widely applied other mines in Bac Kan province similar polymetallic mines. 

- Treatment of used modified mineral material and native plant (Phragmites 

australis) should be assessed and tested. 
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