


Danh sách thành viên nhóm nghiên cu'u MinPro 
(Kern theo Quyêt djnh so: 4 3  /QD-MDC ngày  1 - tháng  6  nárn 2021) 

TT HQ và ten 
Hçc 

ham, hQc 
vi 

Chuyên ngInh o'n vj cong tác Vai trO 

1 Nhtt Thj Kim Dung PGS. TS Tuyên khoáng Trueing Dai  hçc 
Mô-Djachât 

Tru&ng 
nhóm 

2 Phm Van Lun PGS.TS Tuyên khoáng Trtr&ng Dti hçc 
Mo - Dja chat 

Thu k' 
khoa hçc 

3 Trn Trung Tri TS Luyn kim Tru&ng Di hçc 
Mo - Dja chat 

Thãrih viên 
chU chôt 

4 Nguyn Hoàng Scm PGS.TS Tuyên khoáng Hi Tuyên 
khoáng Vit Nam 

Thành viên 
chü chôt 

5 Trân van Lung PGS. TS Tuyên khoáng Hi Tuyn 
khoáng Vit Nam 

Thành viên 
thu chôt 

6 Vu Thj Chinh ThS Tuyên khoáng Trung Di hçc 
MO - Dja chat 

Thành vien 
chü chôt 

7 Phàng Tin Thut ThS Luyn kim lruOng Dai  hçc 
Mo - Dja chat 

Thành vien 
chü chôt 

8 TrAn Van Dirqc ThS Luyn kim Trtr&ng Dai  hçc 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chü chôt 

9 Phm Thj Nhung ThS Tuyên khoáng Tnr?ng Di hQc 
Mo - Dja chat 

Thành vien  / 
chü chôt/y 

Thành vief'ff 
chU chôt\ 

10 Lê Vit Ha ThS Tuyên khoáng Trumg Dai  hçc 
MO - Dia chat 

11 Hoãng Hctu Du&ng TS Tuyên khoáng Tnthng Di hQc 
MO-Djachât 

Thãnh vie& 
chüchôt \ 

12 Phm Thanh Hãi TS Tuyên khoáng Trung Di h9c 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chü chôt 

13 Phm Van HOa PGS.TS Khai thác mO Tru&ng Di hçc 
MO - Dja chat 

Thành vien 
chU chôt 

14 Dào Duy Anh TS Tuyên khoáng Vin KH&CN 
MO - Luyn kim 

Thãnh viên 
chü chôt 

15 Dào Cong Vu ThS.NCS Tuyên khoáng Vin KH&CN 
Mo - Luyn kim 

Thãnh viên 
chU chôt 

16 Tr.n Thj Hin ThS.NCS Tuyn khoáng Vin KH&CN 
MO - Luyn kim 

Thành vien 
chU chôt 

17 Nguyn Thj Hng 
Gain 

ThS.NCS Tuyn khoáng Cong ty TNHH 
MTV Tu van Dâu 

tu Xây dirng 
Cong nghi MO - 
Luyn kim, Vin 

KHCN MO & 
Luyn kim 

Thành viên 
chü chôt 

18 Nguyn Hüu Nhán ThS Tuyên khoáng Vin KHCN Mo - 
vinacomin 

Thành viên 
chü chôt 

19 Nguyn Van Mirth ThS Tuyên khoáng Vin K}-ICN MO - 
vinacomin 

Thành vien 
chU chôt 

20 Lu:u Quang Thüy TS Tuyên khoáng Tru&ng DH Cong 
nghip Quang 

Ninh 

Thành viên 
chU chôt 



21 Nguyn Thj Nhix 
Qu'nh 

ThS.NCS Tuyn khoáng Cong ty TNHH 
MTV Ttr van Dâu 

ttr Xây drng 
Cong nghi MO - 
Luyn kim, Vin 

KHCN 
MO&Luyn kim 

Thãnh viên 
chU chôt 

22 Nguyn Anh Tun TS Khai thác mO Trithng Di hçc 
MO - Dja chat 

Thãnh viên 
chü chôt 

(Danh sách gm 22 thành vien) 



T 'G 
tMUdtiêu,1inh huro'ng nghiên ciru va k hoach triên khai hoat dông giai doan 2021-2023 cüa Nhom nghiên cfru MinPro 

Eh (Kern theo Quyêt d/nh so: '3  /QD-MDC ngày4 tháng nOrn 2021) 

Trir&ngnhóm/ 
ThLr k khoa 

hçcl 
Mc tiêu và di tirçrng nghiên cfru cüa nhóm K hoich trin khai hot dng giai don 2021-2023 nhóm 

Miic tiêu/djnh hiró'ng nghiên cfru K hoch phát triên nhóm 
- Tim ra cong ngh tuyên nhüng d6i tuçYng qung 
khO tuyn có tiêm nang giá tn lan tai  Vit Nam; 

- HInh thành các nhóm nghien ciru nhO theo ti'mg huàng 
nghien cüu; 

Ten ting Vit: 

- TIm ra cong ngh và triên khai dua vào khai thác 
sir diing nhung dôi tucmg qung mâi phát hin 

- Tang cu&ng ma rng hçxp tác quc t: lien kt vâi các 
nhà khoa hçc quc tê và các phOng thI nghim có trang 

tInh toán hin di; thiM bj thI nghim, phn mm 
Cong ngh tiên 

trong nhüng näm gn day; 
- Náng cao chi tiêu cong ngh các nhà may dang - Ma rng lien kêt hot dng cüa nhóm vOi cac nhOm 

tin trong ch hot dng; nghien ciru trong và ngoài nuâc, sinh viên có nang 1irc 
bin khoáng Sfl 

và tái ch 

Ten ting Anh: 

Tn.r&ng nhóm: 
PGS.TS. Nhft 
Thi Kim Dung 

- TIm ra cong ngh tuyn và ch to thit bj d 
nâng cao chat hrçmg doi vai than chit hrçmg xu 
và than mün vüng Quãng Ninh; 

nghiên ctru; 
- Ma rng lien kt dào to NCS, thc s ngoài nuâc 
thông qua hInh thüc dng huàng dn vài các Co sâ dào 

Advanced 
- Nãng cao mrc d thu hi các kim loi có Ich di 
kern trong các 1oi qung kim loi màu; 

t?o  nuâc ngoài. 
Mt s chi tiêu cu th 

Technologies in Thu k khoa hçc: - Nghiên cru va triên khai cong ngh tái ch ph - D tài/Dr an nghiên ciru: Hang näm dang k thãnh 
Mineral 
Processing and 

PGS.TS Pham 
Van Lun 

thai cong nghip va dan dmg t?i  Vit Nam. 
- Nghiên ciru cong ngh chê bin khoang san và 

cong 1-2 dê tài/dir an cp Bô trâ len; 2-3 dê tài cp cci 
sâ; 

Recycling 

Ten vit tat: 

tái ch than thin vài môi truang 
D6i tirçrng nghiên cfru 
- Các loi qung kim loai, phi kim, vt lieu xây 

- Cong b6 cong trInh khoa hçc: Trung binh hang näm 
cong b 2-3 bài báo dang trong tp cM qu6c tê uy tin 
(ISI/Scopus); 5-7 bài báo dang trong tp chI trong nuOc; 

MinPro dmg, than. 
- Các loai ph thai cOng nghip và dan diing. 

7-10 bài báo dang trong cac Hi nghj/FIi thâo trong và 
ngoài nuOc. 

- Quy hoch và thit k các nhà may tuyên và chê 
bin khoáng san. 
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