
 DANH SÁCH ĐỀ TÀI HOẶC HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ TUYỂN SINH NCS NĂM 2017 

KHOA HÓA HỌC 

 

STT Dự kiến đề tài luận án Hướng nghiên 

cứu 

Tên giảng viên hướng dẫn 

(cùng địa chỉ email) 

Chuyên 

ngành 

Thời gian 

bắt đầu thực 

hiện 

Số NCS có 

thể nhận HD 

1  
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc 

và ứng dụng của các phức chất 

có khả năng thăng hoa 

 

 GS.TS. Triệu thị Nguyệt 

 

Hóa vô cơ 2017 1 

2  
Nghiên cứu tổng hợp các phức 

chất với phối tử hữu cơ có hoạt 

tính sinh học 

 PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy 

 

Hóa vô cơ 2017 1 

3  
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất 

đa nhân trên cơ sở phối tử thioure 

 

 PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy 

 

Hóa vô cơ 2017 1 

4  
Chế tạo các vật liệu kim loại, oxit 

kim loại ứng dụng làm xúc tác 

cho chuyển hóa biomass thành 

các hợp chất có giá trị cao 

 

 TS. Phạm Anh Sơn 

 

Hóa vô cơ 2017 1 

5  
1) Tổng hợp, nghiên cứu phức 

chất với phối tử benzamidin đa 

càng 

2) Tổng hợp, nghiên cứu và ứng 

dụng các vật liệu nano có nguồn 

gốc vô cơ 

 TS. Phạm Chiến Thắng 

 

Hóa vô cơ 2017 1 



 

6  
Nghiên cứu phản ứng click trong 

hoá học carbohydrate 

Tổng hợp hữu 

cơ 

GS.TS. Nguyễn Đình Thành 

nguyendinhthanh@hus.edu.v

n  

 

Hóa hữu cơ 2017 02 

7  
 - Nghiên cứu các hợp chất từ 

các cây thuốc Việt Nam 

theo định hướng hoạt tính sinh 

học 

- Nghiên cứu phân lập và tổng 

hợp các dẫn xuất dựa trên các 

cấu trúc ưu tiên nhằm phát hiện 

các nhóm cấu trúc mới có hoạt 

tính sinh học 

- Nghiên cứu xây dựng các thư 

viện mẫu thử sinh học từ một số 

chi thực vật chon lọc thuộc họ 

Cúc - Asteraceae của VIệt 

Nam.   

 

Hóa học các 

hợp chất thiên 

nhiên có hoạt 

tính sinh học 

PGS. TS. Phan Minh Giang 

phanminhgiang@yahoo.com  

 

Hóa hữu cơ 2017 02-03 

8  
Xúc tác, hóa học xanh và tổng 

hợp hữu cơ 

Xúc tác, hóa 

học xanh và 

tổng hợp hữu 

cơ 

TS. Phạm Văn Phong 

phvpham@hus.edu.vn 

Hóa hữu cơ 2017 01 

9  
Đề tài 1: Nghiên cứu phát triển 

phương pháp định và đánh giá 

rủi ro phơi nhiễm các nhóm hợp 

chất hữu cơ mới (phthalates, 

 TS. Trần Mạnh Trí 

Manhtri0908@gmail.com 

 

Hóa hữu cơ 2017 02 

mailto:nguyendinhthanh@hus.edu.vn
mailto:nguyendinhthanh@hus.edu.vn
mailto:phanminhgiang@yahoo.com
mailto:phvpham@hus.edu.vn
mailto:Manhtri0908@gmail.com


siloxanes, parabens, 

ankylphenol, bisphenol A) trong 

môi trường không khí và bụi 

Việt Nam 

Đề tài 2: Nghiên cứu khảo sát sự 

phân bố, nguồn ô nhiễm và số 

phận của các nhóm hợp chất hữu 

cơ (phthalates, hóa chất bảo vệ 

thực vật) trong mẫu sinh học 

như: cá, hải sản, máu và nước 

tiểu người.. 

10  
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng 

một số copolyme khối bằng 

phương pháp trùng hợp gốc điều 

chỉnh mạch 

- Polyme TS. Nguyễn Minh Ngọc 

nmngoc_2000@yahoo.com 

Hóa lý thuyết 

và Hóa lý 

2017 1 

11  
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng 

một số copolyme có định hướng 

ứng dụng làm sơn chống bám 

bẩn cho tầu thuyền 

- Polyme TS. Nguyễn Minh Ngọc 

nmngoc_2000@yahoo.com 

 

Hóa lý thuyết 

và Hóa lý 

2017 1 

12  
Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

polyme compozit chứa các hạt 

nano/micro đa chức năng trên cơ 

sở titanat 

-Hóa học bề 

mặt 

- Polyme 

nanocompozit 

- Khoa học vật 

liệu 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn 

hoannx@vnu.edu.vn 

Tel: 0902129517 

 

 

Hóa lý thuyết 

và Hóa lý 

 

 

2017 1 

13  
Nghiên cứu đánh giá năng lực tự 

làm sạch của một nguồn nước 

trên cơ sở mô phỏng tự nhiên 

Tái tạo và bảo 

vệ môi trường 

PGS. TS. Trần Hồng Côn 

con.tranhong@gmail.com 

TS. Hoàng Văn Hà 

Hóa Môi 

trường 

2017 1 

mailto:nmngoc_2000@yahoo.com
mailto:hoannx@vnu.edu.vn
mailto:con.tranhong@gmail.com


trong phòng thí nghiệm hoangvanhoa@hus.edu.vn 

14  
Nghiên cứu điều chế và đánh giá 

khả năng diệt khuẩn của một số 

kim loại và oxit kim loại chuyển 

tiếp kích thước nanomet; ứng 

dụng trong khử trùng và sản xuất 

vật liệu kháng khuẩn 

Vật liệu – Môi 

trường  

PGS. TS. Trần Hồng Côn 

con.tranhong@gmail.com 

TS. Phương Thảo 

phuongthao@hus.edu.vn 

Hóa Môi 

trường 

2017 1 

15  
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt 

điện làm bê tông polyme; ứng 

dụng làm vật liệu xây dựng và 

làm nền đường giao thông 

Vật liệu – Môi 

trường 

PGS. TS. Trần Hồng Côn 

con.tranhong@gmail.com 

 

Hóa Môi 

trường 

2017 1 

16  
Nghiên cứu quá trình hóa học và 

điện hóa trong xử lý thu hồi kim 

loại quí (Au, Ag, Pd ) từ bản 

mạch điện tử thải bỏ 

- Công nghệ 

tái chế, tái sử 

dụng chất thải 

nhằm bảo vệ 

tài nguyên và 

phát triển bền 

vững  

PGS.TS.Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn 

TS. Chu Xuân Quang 

quangcx@gmail.com 

 

Hóa học Môi 

trường 

2017 1 

17  
Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

quang xúc tác, hấp phụ để ứng 

dụng trong xử lý các chất ô 

nhiễm trong môi trường 

- Xúc tác, hấp 

phụ ứng dụng 

trong xử lý 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng 

((bangnguyendinh@yahoo.co

m) 

TS. Nguyễn Minh Phương ( 

(nmphuong81@yahoo.com) 

Hóa học môi 

trường 

2017 1 

18  
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng 

cấu trúc vật liệu s t chống kim 

loại (metal pillared clays) và ứng 

dụng làm xúc tác cho quá trình 

xử lý các chất hữu cơ độc hại 

- Xúc tác, hấp 

phụ ứng dụng 

trong xử lý 

môi trường 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội 

nguyenvannoi@hus.edu.vn 

Hóa học Môi 

trường 

2017 1 

mailto:con.tranhong@gmail.com
mailto:con.tranhong@gmail.com
mailto:doquangtrung@hus.edu.vn


bền trong môi trường nước 

19  
Nghiên cứu sự phân bố và phân 

hủy của một số kháng sinh trong 

nước thải sinh hoạt đô thị   

Xử lí môi 

trường 

PGS.TS. Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn 

Hóa môi 

trường 

2017 1 

20  
Đánh giá khả năng sử dụng 

nhiên liệu tái tạo trong phát triển 

bền vững  

Xử lí môi 

trường 

PGS.TS.Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn 

Hóa môi 

trường 

2017 1 

21  
Nghiên cứu giảm thiểu khí nhà 

kính và biến đổi khí hậu thông 

qua thu hồi năng lượng trong xử 

lý chất thải chăn nuôi đồng bằng 

Bác Bộ   

Xử lí môi 

trường 

PGS.TS.Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn) 

TS. Phương Thảo 

phuongthao@hus.edu.vn 

Hóa học môi 

trường 

2017 1 

22  
Nghiên cứu tổng hợp và đặc 

trưng cấu trúc vật liệu hấp phụ - 

quang hóa để xử lý một số chất 

nhiễm hữu cơ bền trong môi 

trường nước 

Xử lí môi 

trường 

PGS.TS.Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn 

TS. Đào Ngọc Nhiệm 

nhiemdn@gmail.com 

Hóa Môi 

trường 

2017 1 

23  
Nghiên cứu thu hồi nguyên tố 

đất hiếm từ quặng nghèo và đuôi 

quặng để chế tạo phân bón vi 

lượng và vật liệu hấp phụ kim 

loại độc hại trong nước  

Xử lí môi 

trường 

PGS.TS.Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn 

TS. Đào Ngọc Nhiệm 

nhiemdn@gmail.com 

Hóa Môi 

trường 

2017 1 

24  
Nghiên cứu ứng dụng các quá 

trình oxy hóa tiên tiến (AOP) để 

xử lý nước thải chứa chất ô 

nhiễm hữu cơ bền độc hại 

Xử lí môi 

trường 

PGS.TS.Đ  Quang Trung 

doquangtrung@hus.edu.vn 

TS. Đào Sỹ Đức 

doasyduc@hus.edu.vn 

Hóa Môi 

trường 

2017 1 

25  
Nghiên cứu chuyển hóa sinh Chuyển hóa PGS. TS. Nguyễn Thanh Hóa dầu 2017 1 

mailto:doquangtrung@hus.edu.vn
mailto:doquangtrung@hus.edu.vn
mailto:doquangtrung@hus.edu.vn
mailto:doquangtrung@hus.edu.vn
mailto:nhiemdn@gmail.com
mailto:doquangtrung@hus.edu.vn
mailto:nhiemdn@gmail.com
mailto:doquangtrung@hus.edu.vn
mailto:doasyduc@hus.edu.vn


khối thành 5-

hydroxymethylfurfural trên xúc 

tác dị đa axit 

sinh khối thành 

các hợp chất 

hóa học có giá 

trị gia tăng 

trong lĩnh vực 

hóa dầu 

Bình. 

nguyenthanhbinh@hus.edu.v

n 

26  
Nghiên cứu chuyển hóa sinh 

khối thành 5-

hydroxymethylfurfural trên muối 

của dị đa axit. 

Chuyển hóa 

sinh khối thành 

các hợp chất 

hóa học có giá 

trị gia tăng 

trong lĩnh vực 

hóa dầu 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Bình. 

nguyenthanhbinh@hus.edu.v

n 

Hóa dầu 

2017 1 

27  
Nghiên cứu chuyển hóa sinh 

khối thành 5-

hydroxymethylfurfural trên xúc 

tác lưỡng chức 

Chuyển hóa 

sinh khối thành 

các hợp chất 

hóa học có giá 

trị gia tăng 

trong lĩnh vực 

hóa dầu 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Bình. 

nguyenthanhbinh@hus.edu.v

n 

Hóa dầu 

2017 1 

28  
Tổng hợp, nghiên cứu hoạt tính 

quang xúc tác của vật liệu lớp 

trong chuyển hóa CO2 và xử lý ô 

nhiễm môi trường. 

Nhiên liệu và 

xử lý môi 

trường 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Bình. 

nguyenthanhbinh@hus.edu.v

n 

Hóa dầu , 

Môi trường 

2017 1 

29  
Nghiên cứu chuyển hóa sinh 

khối thành 5-

hydroxymethylfurfural trên xúc 

tác dị đa axit 

Chuyển hóa 

sinh khối thành 

các hợp chất 

hóa học có giá 

PGS. TS. Nguyễn Thanh 

Bình. 

nguyenthanhbinh@hus.edu.v

n 

Hóa dầu 

2017 1 



trị gia tăng 

trong lĩnh vực 

hóa dầu 

30  
- Nghiên cứu xúc tác kim loại 

trên chất mang vi mao quản 

trung bình trong phản ứng xử lý 

khí thải. 

Hóa dầu và 

xúc tác hữu cơ 

- Hóa lý 

GS.TS. Trần Văn Nhân 
- Hóa dầu  

- Hóa lý 

2017 1 

31  
- Nghiên cứu chế tạo một số vật 

liệu xúc tác kim loại, oxit kim 

loại trên chất mang mao quản 

trung bình ứng dụng cho chuyển 

hóa các hidrocabon. 

- Nghiên cứu chế' tạo một số' 

vật liệu xúc tác kim loại phân 

tán trên nền oxit kim loại 

mesoporous dùng để hidro xử lý 

lưu huỳnh (HDS), nitơ (HDN). 

- Nghiên cứu chế tạo và ứng 

dụng của vật liệu 

Hóa dầu 

Hóa hữu cơ 
PGS.TS. Hoa Hữu Thu 

Hóa dầu  

Hóa hữu cơ 

2017 1 

32  
Nghiên cứu oxi hóa ankylbenzen 

trên xúc tác phức hợp chứa kim 

loại chuyển tiếp 

Chuyển hóa 

các hợp chất 

hữu cơ, hóa 

dầu 

PGS. TS. Nguyễn Tiến Thảo, 

ntthao@vnu.edu.vn 

Xúc tác   

Hấp phụ 

2017 1 

33  
Nghiên cứu oxi hóa ankylbenzen 

trên xúc tác phức hợp chứa kim 

loại chuyển tiếp 

Chuyển hóa 

các hợp chất 

hữu cơ, hóa 

dầu 

PGS. TS. Nguyễn Tiến Thảo, 

ntthao@vnu.edu.vn 

Xúc tác   

Hấp phụ 

2017 1 



34  
Nghiên cứu xử lí phầm mầu hữu 

cơ trên xúc tác hidrotalcite chứa 

Cr, Ti,Zn 

Oxi hóa tăng 

cường các hơp 

chất hữu cơ 

bền trong nước 

PGS. TS. Nguyễn Tiến Thảo, 

ntthao@vnu.edu.vn 

Xúc tác   

Hấp phụ 

2017 1 

35  
Tổng hợp  ischer-Tropsch  hiện 

đại từ CO2 và H2 

Nhiên liệu và 

năng lượng 

mới 

PGS. TS. Nguyễn Tiến Thảo, 

ntthao@vnu.edu.vn 

Xúc tác   

Hấp phụ 

2017 1 

36  
Nghiên cứu cải thiện sự ngộ độc 

xúc tác bởi các kim loại  e, Ni, 

Ca nhằm tăng hiệu quả của phân 

xưởng R CC của nhà máy lọc 

dầu Dung Quất. 

Hóa dầu 
PGS.TS. Trần Thị Như Mai 

maitrannhu@gmail.com 
Hóa Dầu 

2017 1 

37  
Nghiên cứu chế tạo phụ gia trên 

cơ sở chất hoạt động bề mặt 

không ion và nano silic cho khai 

thác dầu khí 

Vật liệu xúc 

tác; Hóa dầu 

PGS.TS. Trần Thị Như Mai 

maitrannhu@gmail.com 

 

Hóa Dầu 

2017 1 

38  
Nghiên cứu chế tạo các axit 

ankyl hydroxamic làm phụ gia 

cho khai thác dầu mỏ và tuyển 

quặng apatit 

Vật liệu xúc 

tác; Hóa dầu 

PGS.TS. Trần Thị Như Mai 

maitrannhu@gmail.com 
Hóa Dầu 

2017 1 

39  
Nghiên cứu chiết tách các axit 

amin từ phụ phẩm nông nghiệp 

làm nguyên liệu cho Hóa dược 

Chế tạo 

nguyên liệu 

cho hóa dược 

PGS.TS. Trần Thị Như Mai 

maitrannhu@gmail.com 

 

Hóa Dầu 

2017 1 

40  
Nghiên cứu chế tạo phụ gia trên 

cơ sở chất hoạt động bề mặt 

không ion với nano Ce,  e tăng 

hiệu quả cháy cho nhiên liệu và 

giảm thiểu phát thải độc hại 

Vật liệu xúc 

tác; Hóa dầu 

PGS.TS. Trần Thị Như Mai 

maitrannhu@gmail.com 
Hóa Dầu 

2017 1 



41  
Nghiên cứu tổng hợp cymen 

bằng quá trình propyl hóa toluen 

sử dụng xúc tác zeolit  

Vật liệu xúc 

tác; Hóa dầu 

PGS.TS. Trần Thị Như Mai 

maitrannhu@gmail.com 

 

Hóa Dầu 

2017 1 

42  
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

nano tiên tiến để chuyển hóa 

hidrocacbon trong công nghiệp 

hóa học dầu mỏ và bảo vệ môi 

trường. 

Hóa dầu 

Hóa môi 

trường 

PGS. TS. Lê Thanh Sơn 

lethanhson@yahoo.com 

 

- Hóa dầu 

- Hóa môi 

trường 

2017 1 

43  
Nghiên cứu chuyển hóa citral sử 

dụng các xúc tác trên cơ sở 

hydrotanxit ứng dụng làm 

nguyên liệu cho hóa dược 

Vật liệu xúc 

tác; Hóa dầu, 

hóa dược 

TS. Nguyễn Thị Minh Thư 

Ngtmthu79@gmail.com 
Hóa Dầu 

2017 1 

44  
Nghiên cứu chuyển hóa một số 

hợp chất thiên nhiên thành 

nguyên liệu cho Hóa Mỹ phẩm 

sử dụng xúc tác dị thể titan biến 

tính.  

Vật liệu xúc 

tác; Hóa dầu, 

hóa dược 

TS. Nguyễn Thị Minh Thư Hóa Dầu 

2017 1 

45  
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo 

cầm tay phân tích nhanh độc 

chất tại hiện trường 

 PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai 

 

Hóa phân 

tích  

2017 2 

46  
Nghiên cứu phát triển kỹ thuật 

đo đa dư lượng các chất trong 

đối tượng môi trường  

 

 PGS.TS. Nguyễn Văn Ri 

 

Hóa phân 

tích 

2017 2 

47  
Ứng dụng phương pháp phân 

tích tỷ lệ đồng vị và thống kê đa 

biến  để truy tìm nguồn gốc ma 

 PGS.TS. Tạ Thị Thảo 

 

Hóa phân 

tích 

2017 2 



túy. 

 

48  
Nghiên cứu phân tích và đánh 

giá chuyển hóa các dạng độc 

chất trong môi trường và thực 

phẩm 

  

PGS.TS. Từ Bình Minh 

 

Hóa phân 

tích 

2017 2 

49  
Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới 

và vật liệu lai tạo ứng dụng 

trong phân tích 

 PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai 

 

Hóa phân 

tích 

 2 

50  
Phân tích lượng siêu vết các hợp 

chất ô nhiễm hữu cơ bền vững 

và phát sinh không chủ định 

trong công nghiệp 

 PGS.TS. Từ Bình Minh 

 

Hóa phân 

tích 

 2 

51  
Nghiên cứu phân tích  các chất 

cấm trong thực phẩm bằng 

phương pháp điện di mao quản 

detector đô độ dẫn không tiếp 

xúc 

 TS. Nguyễn Thị Ánh Hường Hóa phân 

tích 

 2 

52  
Phát triển các hệ thống đo vi lưu 

xác định lượng vết các chất 

trong môi trường 

 PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai 

 

Hóa phân 

tích 

 2 

53  
Nghiên cứu phương pháp động 

học huỳnh quang xác định một 

số phân tử sinh học dựa trên 

phản ứng với phức chat của 

Rutheni 

 PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai 

 

Hóa phân 

tích 

 2 

 


