
No Project code Project name Project leader Faculty / Centre Project type Starting date Ending date Results

1 120/HĐ-KTBVNL
Gói thầu số 06: Điều tra tổng thế đa dạng sinh 

học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam
Nguyễn Xuân Huấn Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 20/12/2010 5/01/2016 Xuất sắc

2 02/16-13/TLHĐKH-DA47

HĐ nhánh Dự án "Điều tra, đánh giá tích hợp 

và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên 

biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ 

phát triển kinh tế biển"

Trần Nghi Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 22/03/2013 25/10/2016 Đạt

3 1466/2013/QCPH-CSMT
Hợp tác giữa Trường ĐHKHTN và Cục Cảnh sát 

Phòng chống Tội phạm về Môi trường
Bùi Duy Cam Khoa Hóa học Hợp đồng CQ ngoài 1/11/2013 31/12/2016 Đạt

4 PREAS
Dự đoán ô nhiễm asen trong nước ngầm tại 

các vùng đồng bằng bồi tích ở Đông Nam Á
Phạm Hùng Việt Trung tâm CETASD Hợp đồng CQ ngoài 1/01/2014

5 15/2014/HĐKH-HBĐ

Chuyên đề: "Lập bản đồ địa mạo đáy biển và 

dọc đường bờ, tỷ lệ 1:100.000" thuộc dự án 

Thừa Thiên Huế, Bình Định

Vũ Văn Phái Khoa Địa lý Hợp đồng CQ ngoài 25/02/2014

6 01C-02/05-2014-2

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo quang cầm tay 

kết hợp với kit thử để phân tích nhanh lượng 

vết amoni, nitrit và nitrat trong nước tại hiện 

trường

Tạ Thị Thảo Khoa Hóa học Hợp đồng CQ ngoài 1/04/2014 22/02/2016 Khá

7 1176/HĐ-HVM

Gói thầu số 04: “Chuyển giao tri thức khoa 

học” Thuộc dự án: “Chuyển giao công nghệ 

thiết kế, xây dựng các giao thức và thuật toán 

mật mã”

Lê Minh Hà Khoa Toán - Cơ - Tin học HĐ chuyển giao CN 12/08/2014 12/01/2016 Đạt
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8 16/2014/HĐKH-HBĐ

Lập bản đồ hinệ trạng địa chất môi trường, 

bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo 

tai biến cho Dự án "Điều tra đặc điểm địa chất, 

địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi 

trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển 

Thừa Thiên Huế - Bình Định (0-60m nước) tỷ lệ 

1/100.000

Mai Trọng Nhuận Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 3/11/2014 31/08/2016 Đạt

9
04/NCCB(ĐHKHTN)/2015/H

Đ-KHCN

Nghiên cứu đánh giá bản chất của các tạp chất 

kim loại Fe, Ni, Ca và Na lắng đọng trên xúc tác 

FCC cân bằng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 

từ đó đưa ra hướng xử lý các kim loại này 

trong giai đoạn khử muối nước của nguyên 

liệu dầu thô nhằm tăng hiệu quả hoạt động 

của phân xưởng FCC

Trần Thị Như Mai Khoa Hóa học Hợp đồng CQ ngoài 17/04/2015 22/07/2016 Khá

10 01C-09-TC/05-15-03

Nghiên cứu chế tạo hệ thống đồng bộ xử lý 

nước ngầm có hàm lượng asen cao, sử dụng 

cho ăn uống, quy mô phân tán, cấp cho các 

vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội với chi phí 

thấp

Nguyễn Mạnh Khải Khoa Môi trường Hợp đồng CQ ngoài 1/06/2015 Đạt

11
16/2015/HĐ-ĐT.KHCN-

TB.02C/13-18

Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa 

môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử 

lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở 

các lưu vực sông vùng Tây Bắc

Nguyễn Thị Hoàng Hà Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 10/08/2015 Đạt

12 A/5790-1

Khảo sát đa dạng di truyền và phân bố của loài 

cá hang động đặc hữu, cá Niết Cúc Phương – 

Pterocryptis cucphuongensis (Mai, 1978) ở 

Việt Nam (Investigation of genetic diversity 

and distribution of the endemic cave fish 

Pterocryptis cucphuongensis (Mai, 1978) in 

Vietnam)

Nguyễn Thành Nam Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 1/10/2015

13 06/HĐ-HTCNKH
Nghiên cứu quy trình tổng hợp Tadalafil dùng 

làm nguyên liệu sản xuất thuốc
Phạm Trọng Khá Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 4/01/2016 4/06/2016 Đạt

14 01/KLEPT-TNKNTS/2016
Định danh và định lượng một số vi sinh vật cho 

mẫu ECOFERT
Nguyễn Thị Vân Anh Phòng thí nghiệm trọng điểm KLEPT Hợp đồng CQ ngoài 20/01/2016 29/01/2016 Đạt

15 16/HĐ-KHCN

Nghiên cứu phát triển công nghệ chuyển hóa 

phụ phẩm dứa thành khí sinh họ (biogas) và sử 

dụng phế phẩm của quá trình này để sản xuất 

hữu cơ vi sinh

Phan Thị Tuyết Mai Khoa Hóa học Hợp đồng CQ ngoài 25/02/2016



16 03/16-13/TLHĐKH-DA47

HĐ nhánh Dự án "Điều tra, đánh giá tích hợp 

và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên 

biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ 

phát triển kinh tế biển"

Trần Nghi Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 22/03/2016 25/10/2016 Đạt

17 71/2016/HĐTN-GH

Lập bản đồ địa mạo đáy biển tỷ lệ 1/500.000 

vùng biển Tư Chính - Vũng Mây thuộc dự án 

GH với khối lượng 75.460 km2

Đặng Văn Bào Khoa Địa lý Hợp đồng CQ ngoài 21/04/2016

18 03/HĐPTM-Đ.ĐCVT

Hợp đồng phân tích mẫu cho đề án "Đo vẽ bản 

đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 

1:50.000 nhóm tờ Bắc Giang"

Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 22/04/2016 25/10/2016 Đạt

19
09/2016/HĐ-ĐTKHCN-

TB.02C/13-18
Phân tích mẫu cho đề tài KHCN-TB.02C/13-18 Trần Đăng Quy Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 9/05/2016

20 85/2016/HĐKH-DATP2

Phân tích mẫu cho dự án "Điều tra địa mạo, 

địa chất, khoáng sản một số đảo và cụm đảo 

lớn, quan trọng"

Trần Nghi Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 16/05/2016 24/11/2016 Đạt

21 195/2016/HĐTV-ĐHKHTN
Thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui 

- Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Cao Huần Khoa Địa lý Hợp đồng CQ ngoài 16/05/2016

22 05/2016/HĐ-STNMT

Gói thầu số 2: Tư vấn cập nhật kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

~~Thuộc Dự án: Cập nhật kế hoạch hành động 

ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nguyễn Văn Vịnh Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 20/05/2016

23 01/2016/ĐTĐL.CN.CNN

Đề tài nhánh: "Nghiên cứu, đánh giá đa dạng 

sinh học một số nhóm sinh vật và xác định cơ 

sở khoa học xây dựng mô hình, bảo tồn hệ sinh 

thái suối tại khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng 

Nam"

Nguyễn Văn Vịnh Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 28/06/2016

24 02/2016/HĐ-STNMT

Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch 

chung xây dựng. Dự án: Lập Quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hướng đến 2030

Nguyễn Văn Vịnh Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 1/08/2016

25 02/HĐPTM-LĐBĐ ĐCMB

Phân tích mẫu cho đề tài: "Nghiên cứu xây 

dựng tiêu chí hiệu đính, lắp ghép các nhóm tờ 

bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Áp 

dụng thử nghiệm tại một số nhóm tờ thuộc 

vùng Đông Bắc - Bắc Bộ"

Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 5/09/2016



26 01/2016/HĐDV/HSIP-KHTN

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoa sen 

Cà Ná - Ninh Thuận

Nguyễn Mạnh Khải Khoa Môi trường Hợp đồng CQ ngoài 1/10/2016

27 24/HĐ/BĐMB-ĐVBĐ

Hợp đồng phân tích mẫu của đề án: "Đo vẽ bản 

đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 

1/50.000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên

Tạ Hòa Phương Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 19/10/2016 21/11/2016 Đạt

28 W/5186-2

Tiếp tục cải tiến pin nhiên liệu vi sinh vật sử 

dụng để phát hiện tại chỗ kim loại sắt trong 

nguồn nước ở Việt Nam

Phạm Thế Hải Khoa Sinh học Hợp đồng CQ ngoài 1/11/2016

29 250/2016/HĐKH-DATP2

Gia công phân tích mẫu cho dự án: "Điều tra 

địa mạo, địa chất, khoáng sản một số đảo và 

cụm đảo lớn, quan trọng"

Trần Nghi Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 23/11/2016

30 24/HĐ_GCPTM

Hợp đồng phân tích mẫu cho Dự án "Điều tra 

khoáng sản và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 

1/200.000 vùng Bắc Viên Chăn - Nam 

Luongprabang"

Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 5/09/2016

31 127/2016/HĐKH-GH

Công việc Trước thực địa và chuẩn bị thi công 

của chuyên đề Lập bản đồ địa mạo đáy biển tỷ 

lệ 1/500.000 vùng viển Tư Chính - Vũng Mây 

thuộc Dự án GH

Đặng Văn Bào Khoa Địa lý Hợp đồng CQ ngoài 8/07/2016

32 011216/HĐPTM-IGPVN Phân tích mẫu chodự án IGPVN Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 1/12/2016

33 VN2017TEA453A101

Nghiên cứu mô hình xử lý nước phân tán sử 

dụng các vật liệu hấp phụ và trao đổi ion, giá 

rẻ - hiệu quả cao, tái chế từ sản phẩm thải

Phạm Thị Thúy Khoa Môi trường Hợp đồng CQ ngoài 14/04/2017

34 205-CNCHL
Xây dựng quy định nội bộ về quản lý và bảo vệ 

môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Nguyễn Mạnh Khải Khoa Môi trường Hợp đồng CQ ngoài 17/11/2015

35
03/PVEP SH-VNU/101-

100.04/02/2016

Provision of biostratigraphy/petrography 

analysis services for blocks 101-100/04, 

offshore Vietnam

Nguyễn Thùy Dương A Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 17/05/2016

36 02/KLEPT/2017

Phân tích đánh giá chất lượng, đặc trưng hạt 

nanomangostin (đánh giá đặc trưng về kích 

thước hạt, thế zeta, hiệu quả bao gói) trong 

khuôn khổ dự án: "Nghiên cứu tạo hạt: Hướng 

nghiên cứu mới trong xử lý bệnh liên quan đến 

biofilm"

Nguyễn Thị Vân Anh Phòng thí nghiệm trọng điểm KLEPT Hợp đồng CQ ngoài 3/01/2017

37 01/KLEPT-BAYER/2017

Hợp đồng nguyên tắc Phân tích một số chỉ tiêu 

vi sinh vật cho mẫu vi sinh vật dùng cho thủy 

sản

Nguyễn Thị Vân Anh Phòng thí nghiệm trọng điểm KLEPT Hợp đồng CQ ngoài 2/02/2017



38 76/2016/HĐTN-GH

Lập bản đồ địa mạo đáy biển tỷ lệ 1/500.000 

vùng biển Tư Chính - Vũng Mây thuộc dự án 

GH với khối lượng: 75.460 km2

Đặng Văn Bào Khoa Địa lý Hợp đồng CQ ngoài 4/05/2016

39 13/2016/HĐ-SKHCN

Chuẩn hóa các kết quả nghiên cứu về địa kỹ 

thuật - môi trường thành phố Hà Nội phục vụ 

công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch, xây 

dựng và sử dụng đất hiệu quả, bền vững

Trần Mạnh Liểu Khoa Địa chất Hợp đồng CQ ngoài 28/12/2016

40 01HL/HĐĐH-CCBHĐ
Nghiên cứu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Phú Yên
Nguyễn Cao Huần Khoa Địa lý Hợp đồng CQ ngoài 1/06/2017

41
09/PVEPSH-

ĐHKHTN/2017/AC2

Nghiên cứu mức độ trưởng thành nhiệt của 

các thành tạo hạt mịn giàu vật chất hữu cơ 

thuộc hệ tầng Mia Lé và hệ tầng Lạng Sơn

Nguyễn Văn Nội Khoa Hóa học Hợp đồng CQ ngoài 28/07/2017


