


Danh sách thành viên nhóm nghiên cfru BSASD 
(Kern theo Quyêt djnh so: /QD-MDC ngay,fJhang 6nam  2021,) 

TT HQ và tn 
Hoc 

ham, h9c 
v 

Chuyên ngành Don vj cong tác Vai trô 

1 
Nguyn Trtrng 
Thanh 

PGS.TS 
Phixong trInh vi 

phân và tIch 
phân 

Tnthng D?i  hçc 
Mo - Dja chat 

Tnr&ng 
nhOm 

2 Dào Vit Th.ng TS 
Vt 11 chit r.n, 
Khoa hçc vt Trumg Di h9c 

Mo - Dja chat 
Thu k 

khoa hçc 

3 Lê D&c Tuyên PGS.TS 
Vt 11 chit ran, 
Khoa hçc vt 

lieu 

Tnr&ng Di h9c 
Mo - Dja chat 

Thành viên 
chU ch6t 

4 Cong Tin DUng TS 

Hóa hçc và 
Cong 

ngh hóa hçc; 
vat lieu , 

phâp phii 

Trui?mg Dai  hçc 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chU ch& 

Thãnh viêl'  
chU ch' 

5 Phm Ngçc Chung TS Cc hoc ki thuât 
Truthng Dai  hçc 
MO - Dia chat 

6 Phm Tun Cithng TS Toán giãi tIch 
Tnrng Di hçc 
MO - Dja chat 

Thàrih v 
chü chô \  \ 

7 Lê Thj Duyên TS 
Hóa h9c Phân 

tIch 
Tru&ng Di hçc 
MO - Dja chat 

Thành viêi 
chU chM 

8 VO Thj Hnh TS 
Hóa 11 thuyt và 

HóalI 
TmOng Di h9c 
MO-Diach.t 

Thàrih viên 
chUchM 

9 Lê Thj Thanh Hang TS 
Quy hoch 

VUng 
và Do thj 

Tru&ng Dai  hçc 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chü ch& 

10 Nguyn Thj Thu Hin TS 
Hóa hoc các 

hp 
chit thiên niiien 

Tru&ng Di h9c 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chU chat 

11 VU Thj Minh Hng TS Hóa h9c 
Trixng Di hçc 
MO-Djachât 

Thânh viên 
chUch6t 

12 Hoàng Ngr Huan TS 
Phtrong trinh vi 

phân 
Trixng Di h9c 
MO-Dja chAt 

Thành viên 
chUch& 

13 Ha Mnh HUng TS 
HOa 4t 1iu 

polyme Htu co 
Tnr&ng Dai  h9c 
Mo - Dia chAt 

Thành viên 
chU chM 

14 Nguyn M?nh  HUng TS 
Vt 11 chAt ran, 
Khoa hçc vt 

lieu 

Tnrmg Di hçc 
MO - Dia chat 

Thãnh viên 
chU chM 

15 Lê Thj Phuong Thào TS 
K5 thut Hóa 

hçc 
Truxmg Di hçc 
MO - Dja chAt 

Thành viên 
chU ch& 

16 Nguyn Thi Kim Thoa TS Hóa hUu co 
TruO'ng Di h9c 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chU ch& 

17 VU Kim Thu TS 
Hóa hoc các 

hcTp 
chAt thiên niuien 

Trtrmg Dai  hçc 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chU ch& 

18 VU Hctu Tuyên TS Toán h9c Tnrng Di hçc 
MO - Dia chat 

Thãnh vien 
chU chôt 



19 LêThjVinh TS 
Khoa hoc vat 

1iu 
Tnr?mg Di hçc 
Mo - Dja chat 

Thành viên 
chü ch& 

20 Dinh Cong Dt ThS 
Cci ki thuât và 

co 
dintü 

TruOng Dai  hçc 
MO - Dia chat 

Thành viên 

21 Nguyn Vi& Hung ThS 

Hóa hçc phân 
tIch, 

Khoa hoc vat 
'iu 

Tnrrng Di h9c 
Mo - Dja chat 

ThTh 

22 
Nguyn Thj Lan 
Hucing 

ThS Toán Giâi tIch 
Tmng Di hc 
Mo - Dja chat 

Thh 

23 Lê BIch Phiiçmg ThS Toán lmg diing 
Trtxô'ng Di hçc 
MO - Dja chat 

Thành viên 

24 Tang Ba Tu.n ThS Vt 1111 thuyt 
Tnrng Di hc 
MO - Dja chat 

Thãnh viên 

(Danh sách gm 24 thành vien) 



Muic tiêu, d!nh  htró'ng nghiên cfru và k hoich trin khai hoyt dng giai doin 2021-2023 cüa Nhóm nghiên cu'u BSASD 
(Kern theo Quyêt djnh so:  4g'  /QD-MDC ngày ,f4tháng nàrn 2021) 

TT Ten nhom 
Trirô'ngnhóm/ 
Thir ky khoa 

hoc! 
Miic tieu va doi tirQ'ng nghien cuu cua nhom 

Ke hoach trien khai hoat dQng giai 
2021 2023 

Miic tiêu/dnh hiró'ng nghiên cfru K ho3ch phát trin nhóm 
- Nãng cao chat lucmg, hiu qua nghien ciru khoa hçc Co bàn và 
irng ding cho su phát triên ben vng; 
- Nghiên ciTru các qua trInh din hóa, các k5 thuat din hóa chê to 
vat 1iu mâi, vat  1iu cO kIch thuàc nano 1rng ding trong báo v 
chông an môn, frng diing y sinh; 

- HInh thành các nhóm nghiên cru nhô 
theo ffing huOng nghiên ciru: khoa hçc 
vat  1iu và cong ngh nano; hóa h9c 
hp chat thiên nhiên; toán co bàn và ng 
ding; / 

Ten tiêng Vit: 
Khoa hçc Ca 

- Thiêt kê va chê to vat  1iu biên hóa hot dng vcmg tan so 0Hz, 
THz và quarig h9c; Nghiên c(ru tInh chat cüa vat lieu biên boa và 

- Nãng cao nang lirc nghiên ci'ru ca 
thành viên trong nhóm; m rng nh4i' 

bàn và lfng (mg diing trong quân sij, dan sir; nghiên c(ru vâi các thành viên troWg 
dung cho sir - Nghiên c(ru, ché to các vat lieu multiferroics djnh huàng (mg khoa; bô sung các thành viên nghiên c 
phát triên ben Truàng nhóm: dung trong các thiêt bj din tCr, pin nhiên lieu; có chuyên mon cao a các don vj khác; N 
vthig PGS.TS. Nguyen - Nghiên c(ru, chê tao các vat lieu có tInh chat xUc tác, hap phi - Tang cuang ma rng hçip tác trong 

TrLthng Thanh djnh hi.ràng (mng dmg trong lTnh vrc xfr ii môi triiâng, dâu khI; nuàc va quôc tê: tang lien kêt vâi cac nha 
Ten tiéng Anh: - TIm kiêm, xác djnh cau trüc boa hQc các hot có nguôn gôc ,chât khoa hçc frong nuâc quOc tê Va the 
Basic Science Thu k khoa h9c: t(m thiên nhiên (cay cO, thão duc, sinh vat  biên,...) có hot tInh phong thi nghirn có trang thiêt b thI 
and Application TSDào Viêt sinh h9c nhäm to ra cac san phám dugc (mg dmg trong phông và nghirn, phân mêm tInh toán hin di; 
for Sustainable Thang chfra bnh, báo v s(mc khOe cong dông; git môi quan h và m& rng lien kêt dào 
Development - TIm kiêm các frng diing hInh h9c h9a hinh trong sang tác hInh 

khoi kiên true hirâng tâi phát triên ben vftng 
t?o  thc si, NCS thông qua hInh th(mc 
dông huàng dn vâi các co sâ dào to 

Ten viêt tat: IMi t.rqng nghiên cni khác. 
BSASD - Vat lieu biên hóa hap thii song din tir, chiêt suât am, chuyen dôi 

phãn circ, ma hóa; 
- vat lieu cO câu trUe perovskite, vat  lieu nanocomposite, vat  1iu 
zeolite, vat  lieu polyme: câu truc và tInh chat hóa 1, khâ nang (mg 
diing cUa vat  lieu; 
- Môi trixông dat, nuâc, không khI bj ô nhiêm; kim loai nng và 
mt so chat h&u co, vô ccm, dt hiêm; 

Mt s cM tiêu ci the 
- Dê tài!Dr an nghiên c(ru: Hang näm 
dAng Id 1 dê tài cap B trô len; 2-3 dé tai 
cap co sâ; 
- Cong bô cong trinh khoa hçc: Trung 
binh hang näm cOng bô 2-3 bài báo dang 
trong tp clii quOc te uy tin (ISI/Scopus); 



TT Ten nhóm 
Trtrông nhóm/ 
Thu k khoa 

hçc/ 
Mic tiêu và di tirç'ng nghiên ciiii cüa nhóm 

K hoich triên khai hot dng giai 
don 2021-2023 

- Môt s6 loài thixc vet, sinh 4t bin Co hoat tInh sinh hQc; 
- L thuy& giái tIch và giâi tIch phãn s6, 1' thuyt diu khin vã 
1mg ding; 
- HInh khôi hmnh h9c và các bài toán tim giao trong hInh hça. 

5-8 bài báo däng trong tp chI trong 
ni.rOc; 5-7 bài báo däng trong các Hi 
nghVHi thâo trong và ngoài ni.nrc. 
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