
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

1. Tên Trung tâm nghiên cứu: Trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học phân tích 

2.  Loại hình: PTN mục tiêu 

3. Ngành/ chuyên ngành đào tạo (theo danh mục ngành/ chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):  

Thuộc ngành Hóa học 

4. Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Bùi Duy Cam 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Bùi Duy Cam 

   Danh sách cán bộ kiêm nhiệm (từ khoa Hóa học) 

                                      1 - PGS.TS. Đỗ Quang Trung 

                                      2 - PGS.TS. Trần Thị Dung 

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Bùi Duy Cam,                         

PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Trần Thị Dung 

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung 

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:  

9. Hướng nghiên cứu chính: 

- Phát triển, hoàn thiện quy trình phân tích hóa lý và ứng dụng chúng trong nghiên cứu độc chất học 

môi trường và phóng xạ môi trường. 

- Phát triển, hoàn thiện quy trình phân tích hóa lý và ứng dụng chúng trong nghiên cứu vật liệu mới. 

- Phát triển, hoàn thiện quy trình phân tích và ứng dụng chúng trong quản lý chất lượng nguồn nước 

và chất lượng một số thực phẩm, dược phẩm. 

- Nghiên cứu xử lý, tái chế thu hồi các nguyên vật liệu từ các chất thải rắn và nguy hại (chất thải 

điện tử, chất thải sinh hoạt, chất thải y tế, bùn thải). 

- Nghiên cứu tổng hợp một số loại màng lọc dùng trong y tế và trong công nghiêp. 

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Khoa học phân tích; Hóa dược và thực phẩm chức năng; 

Vật liệu xử lý môi trường; Năng lượng tái tạo. 

10. Sản phẩm KHCN đã có, có thể chuyển giao:  

TT Tên sản phẩm 
Sản phẩm của đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Chỉ tiêu khoa học/kỹ thuật và khả năng 

ứng dụng 

1 

Thiết bị xử lý bóng đèn 

huỳnh quang thải bỏ 

công suất 50 bóng/giờ 

Sản phẩm của đề tài  QGDA 

09.05 

- Xử lý các loại bóng đèn huỳnh quang 

an toàn và thu hồi thủy tinh, kim lại 

- Các công ty môi trường đô thị của 

các tỉnh thành trong cả nước, các công 

ty xử lý môi trường có giấy phép xử lý 

chất thải nguy hại 

2 
Thiết bị xử lý nước thải 

quy mô pilot 3-

Sản phẩm Đề tài hợp tác 

nghị định thư Việt Nam - 

- Thu hồi NaOH từ nước thải nhà máy 

sản xuất và đóng gói bia, nước giải 



5m3/ngày   Cộng hòa Liên Bang Đức khát,  

- Thu hồi protein trong nước thải sản 

xuất và chế biến thủy hải sản 

3 

Thiết bị xử lý nước thải 

chứa các hợp chất hữu 

cơ bền khó phân hủy 

quy mô pilot 1-

5m3/ngày   

Sản phẩm Đề tài hợp tác 

nghị định thư Việt Nam - 

Cộng hòa Liên Bang Đức 

- Nước thải nhà máy sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật, dệt nhuộm, dược 

phẩm… 

- Các công ty môi trường đô thị của 

các tỉnh thành trong cả nước, các công 

ty xử lý môi trường có giấy phép xử lý 

chất thải nguy hại 

4 

Thiết bị pilot nghiên 

cứu chuyển hóa bùn 

thải thành khí sinh học 

Sản phẩm Đề tài hợp tác 

nghị định thư Việt Nam -  

Cộng hòa Liên Bang Đức 

- Bùn thải thoát nước đô thị, rác thải, 

nuwcs thải các nhà máy tinh bột, chế 

biến thủy hải sản… 

- Các công ty môi trường đô thị và 

thoát nước trong cả nước 

5 

Thiết bị xử lý tái chế 

kim loại (Cu, Sn, Pb...) 

từ bản mạch điện tử 

thải bỏ 

Sản phẩm của đề tài  QMT 

09.03 

- Các công ty, nhà máy sản xuất và lắp 

ráp các thiết bị điện và điện tử 

- Các công ty môi trường đô thị của 

các tỉnh thành trong cả nước, các công 

ty xử lý môi trường có giấy phép xử lý 

chất thải nguy hại 

 

11. Dự kiến sản phẩm KHCN sẽ có trong giai đoạn 2016 -2020: 

 - Quy trình phân tích các chất ô nhiễm hóa học mới nổi trong môi trường (dư lượng kháng sinh, 

hóa mỹ phẩm, sư lượng thuốc bảo vệ thực vật….) 

- Quy trình xử lý bùn thải của thành phố Hà Nội ở quy mô công nghiệp. 

-  Quy trình công nghệ và thiết bị xử lý nước thải có chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

10-20m3/ngày 

- 3 từ khóa về sản phẩm: Thiết bị xử lý nước thải; Pilot nghiên cứu chuyển hóa bùn thải thành khí 

sinh học; Thiết bị xử lý tái chế kim loại. 

 

 




