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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

1. Họ và tên: Lê Ngọc Thuấn  

 

Ảnh 3x4 

2. Năm sinh: 1981 

3. Giới tính: Nam 

4. Chức danh:                             Năm được phong:  

5. Học vị:     Tiến sỹ        Năm đạt học vị: 2011 

6. Địa chỉ: Phòng B1820, chung cư Athena complex Xuân Phương, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội   

7. Điện thoại: 0981815114 8. Email: lnthuan@hunre.edu.vn 

9. Cơ quan công tác:  Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

    Địa chỉ: Đường K1, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo:  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học ĐH KHTNHN Công nghệ 

MT  

2003 

Thạc sỹ ĐH QG Gyeongsang, 

Hàn Quốc 

Công nghệ 

sinh học MT 

2008 

Tiến sỹ ĐH QG Gyeongsang, 

Hàn Quốc 

Kỹ thuật MT 2011 

 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

6/2003-

2/2006 

Nghiên cứu 

viên 

Viện sinh thái và tài nguyên 

sinh vật, Viện Khoa học Việt 

Nam 

 

4/2012-Nay Giảng viên, 

Quản lý phòng 

thí nghiệm MT 

Đại học tài nguyên môi trường 

Hà Nội 

 

 

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất): 



TT Tên công trình 
Là tác giả hoặc 

đồng tác giả 
Nơi công bố 

Năm 

công bố 

Sách, giáo trình 

1 Công nghệ sinh học môi 

trường 

Chủ biên Trường 

ĐHTNMTHN 
2013 

2 Kỹ thuận xử lý nước cấp  Thành viên Trường 

ĐHTNMTHN 

2014 

3 Kỹ thuận xử lý nước cấp  Thành viên Trường 

ĐHTNMTHN 

2014 

4 Xử lý nước thải bậc cao  Chủ biên Trường 

ĐHTNMTHN 

2016 

Bài báo khoa học 

 

1 

Xử lý phenol và 

formaldehyde trong 

nước thải bằng công 

nghệ lọc sinh họcc dòng 

bùn ngược (USBF). 

Tác giả Tạp chí Hóa học 

và ứng dụng 

2021 

2 Thiết kế và thử nghiệm 

xử lý phenol với công 

nghệ sinh học dòng bùn 

ngược quy mô phòng thí 

nghiệm 

Tác giả  

 

Tạp chí Tài 

nguyên và Môi 

trường 

2020 

3 Nghiên cứu xử lý 

phenol trong nước thải 

với công nghệ lọc sinh 

học dòng bùn ngược 

(USBF), 381X 

Tác giả Tạp chí Nghiên 

cứu và Phát triển 

vật liệu xây dựng 

2020 

4 Tối ưu hóa quá trình xử 

lý hiếu khí bằng phương 

pháp sinh học trong xử 

lý nước thải chế biến 

mủ cao su,  

Đồng tác giả Tạp chí xây dựng 

Việt Nam, ISSN: 

0866-8762. 

 

2019 

5 Thực trạng ô nhiễm chì 

tại khu vực làng nghề 

Nghĩa Lộ, Hưng Yên và 

Đa Hội, Bắc Ninh,  

Đồng tác giả Tạp chí xây dựng 

Việt Nam, ISSN: 

0866-8762 

2019 



6 Quá trình kết hạt bùn 

sinh học hiếu khí trong 

xử lý nước thải và khả 

năng sử dụng trong thực 

tiễn 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Tài nguyên và 

Môi trường, 

ISSN: 0866-7608 

2019 

7 Đánh giá quá trình phân 

giải hợp chất BTEX 

(Benzen, Toluen, Ethyl-

benzen, Xylen) bằng 

chủng vi sinh vật 

Pseudoxanthomonas sp. 

BD-a59 

Tác giả Hội thảo khoa 

học công nghệ 

các trường kỹ 

thuật lần thứ 51 

2017 

 

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có): 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1   

..   
 

14. Số công trình đã được áp dụng trong thực tiễn (nếu có): 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc) 

1    

..    
 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ 

trì hoặc tham gia chính trong 05 năm gần đây: 

Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ  

Thời gian Thuộc chƣơng trình, 

đề tài, dự án 

Tình trạng 

Đánh giá hiện trạng 

quản lý chất thải rắn và 

xây dựng cơ sở dữ liệu 

thu gom chất thải rắn 

tỉnh Kontum 

2019 Cấp tỉnh Đã nghiệm 

thu 

Đánh giá khí hậu tỉnh 

Bắc Cạn, phục vụ kế 

hoạch tăng trưởng xanh 

2019 Cấp tỉnh Đã nghiệm 

thu 

Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ lọc sinh học 

dòng bùn ngược 

2017-2019 Cấp bộ Đã nghiệm 

thu 



(USBF) xử lý phenol 

trong nước thải công 

nghiệp (Chủ trì) 

Nghiên cứu CSKH đa 

dạng sinh học của ốc 

cạn để dự báo ô nhiễm 

một số kim loại nặng 

trong đất (thành viên 

tham gia) 

2014/2016 Cấp bộ Đã nghiệm 

thu 

 

16. Giải thưởng KH&CN (nếu có): 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

1   

..   
 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 

18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học: 

18.1. Đào tạo tiến sĩ 

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ 
Vai trò hƣớng 

dẫn 

Cơ sở đào 

tạo 

     

     
 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất: 10 Học 

viên 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022 

NGƢỜI KHAI 

 

 

 

Lê Ngọc Thuấn 

 


