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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Phước  

2. Ngày sinh: 20/5/1960 

3. Nam/Nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác:   

Trường/Viện: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 

Phòng/Khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên 

Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

Chức vụ:  

5. Học vị: Tiến sĩ, năm đạt:   

6. Học hàm: Giáo sư, năm đạt: 2013 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt -  P.14, 

Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

42 Nguyễn Trãi cư xá Kiến 

Thiết, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

2 Điện thoại/fax  8969826 

3 Email nvphuoc@hcmut.edu.vn  

8. Trình độ ngoại ngữ: 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Tên luận án 

tốt nghiệp 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu: 
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1.1 Lĩnh vực chuyên môn:   

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ (2)   

- Khoa học tự nhiên (1)   

- Khoa học y, dược (3)   

- Khoa học nông nghiệp (4)   

- Khoa học xã hội (5)   

- Khoa học nhân văn (6)  

- Chuyên môn: Quá trình và thiết bị hóa học 

1.2 Hướng nghiên cứu:  

2. Quá trình nghiên cứu 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số & 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Chủ 

nhiệm 

/tham 

gia 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết 

quả 

3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Bậc 

đào 

tạo 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

1 Nguyễn Đức Ngọc Nghiên cứu áp dụng sản 

xuất sạch hơn và cải tiến 

hệ thống xử lý nước thải 

tại nhà máy sản xuất dầu 

hóa dẻo Dio etylphathalate 

2005 Thạ

c sĩ 

 

2 Võ Thanh Hiếu Nghiên cức công nghệ xử 

lý nước thải sản xuất 

Board mạch điện tử và đề 

xuất phương án thu hồi 

oxit đồng tại Công ty 

Fujitsu Việt nam 

2006 Thạ

c sĩ 

 

3 Lê Thị Trâm Nghiên cứu công nghệ xử 

lý nước thải nuôi tôm trên 

cát 

2007 Thạ

c sĩ 

 

4 Phoung Sophorn Nghiên cứu qui hoạch môi 

trường phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội cho thủ đô 

Phnom Penh giai đoạn 

2006 - 2015 

2007 Thạ

c sĩ 
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5 Võ Chí Cường Nghiên cứu động học phản 

ứng Fenton trong xử lý 

nước rò rỉ từ bãi chôn lấp 

chất thải rắn đô thị 

2007 Thạ

c sĩ 

 

6 Đặng Vũ Xuân Huyên Nghiên cứu xây dựng 

mạng lưới giám sát môi 

trường tỉnh Quảng Ngãi. 

2007 Thạ

c sĩ 

 

7 Trịnh Ngọc Ðào Đề xuất qui hoạch hệ 

thống thu gom chất thải 

rắn công nghiệp và chất 

thải nguy hại cho TP.HCM 

2007 Thạ

c sĩ 

 

8 Hồ Xuân Hùng Nghiên cứu công nghệ xử 

lý Flour trong nước thải 

sản xuất thuốc trừ sâu 

2007 Thạ

c sĩ 

 

9 Nguyễn Hoàng Lan 

Thanh 

Nghiên cứu ổn định kim 

loại nặng trong bùn đáy 

kênh Tân Hóa Lò Gốm 

bằng vi sóng 

2008 Thạ

c sĩ 

 

10 Hoàng Phượng Trâm Xây dựng kế hoạch bảo vệ 

môi trường trong phát triển 

du lịch cho tỉnh Đăk Nông 

(đến năm 2010 và định 

hướng đến 2020). 

2008 Thạ

c sĩ 

 

11 Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

Nghiên cứu áp dụng CDM 

cho lĩnh vực thủy điện ở 

Việt Nam. Trường hợp áp 

dụng cho nhà máy thủy 

điện Châu Thôn - tỉnh 

Nghệ An, công suất 

18MW 

2009 Thạ

c sĩ 

 

12 Phạm Văn Huynh Nghiên cứu xử lý COD 

trong nước thải cao su trên 

mô hình lọc sinh học tải 

trọng cao. 

2009 Thạ

c sĩ 

 

13 Trương Thị Bích Hồng Nghiên cứu quá trình tạo 

bùn hạt hiếu khí trên mô 

hình Airlift Reactor phản 

ứng từng mẻ (SBAR) 

2009 Thạ

c sĩ 

 

14 Tạ Thùy Linh Nghiên cứu hiệu quả xử lý 

COD và amonia trong 

nước rác bằng chế phẩm vi 

sinh trên chất mag zeolite. 

2009 Thạ

c sĩ 
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15 Trần Thị Sáu Nghiên cứu triển khai 

công nghệ xử lý nước thải 

sản xuất kẹo dừa - tỉnh 

Bến Tre. 

2009 Thạ

c sĩ 

 

16 Nguyễn Văn Nghĩa Nghiên cứu triển khai 

công nghệ xử lý nước thải 

sản xuất tiêu sọ huyện Đăk 

Rlâp - tỉnh Đăk Nông. 

2009 Thạ

c sĩ 

 

17 Nguyễn Lâm Anh Nghiên cứu điều chế hỗn 

hợp chất khử màu nước 

thải nhuộm từ bùn đỏ  

2009 Thạ

c sĩ 

 

18 Bùi Khánh Vân Anh Xây dựng chiến lược cấp 

nước sạch cho thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đến 

năm 2012 và định hướng 

đến 2020. 

2009 Thạ

c sĩ 

 

19 Đặng Lê Hiền Nghiên cứu xử lý nước 

thải tinh bột mì bằng công 

nghệ Hybrid kết hợp bùn 

hoạt tính & bentonite 

2009 Thạ

c sĩ 

 

20 Dương Thị Giáng Hương Nghiên cứu xử lý màu 

trong nước thải dệt nhuộm 

bằng phương pháp lọc sinh 

học 

2010 Thạ

c sĩ 

 

21 Vũ Mai Hưng Xây dựng kế hoạch bảo vệ 

môi trường trong phát triển 

các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp cho tỉnh Đăk 

Nông (đến năm 2010 và 

định hướng đến 2020). 

2010 Thạ

c sĩ 

 

22 Nguyễn Kim Uyên Nghiên cứu Quy hoạch 

bảo vệ môi trường nước 

mặt tỉnh Long An đến 

2015 và định hướng đến 

2020. 

2010 Thạ

c sĩ 

 

23 Nguyễn Thanh Bình Nghiên cứu nâng cao hiệu 

quả tách mủ trong nước 

thải cao su bằng biện pháp 

sinh học 

2010 Thạ

c sĩ 

 

24 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp sản xuất sạch hơn áp 

dụng cho ngành chế biến 

2010 Thạ

c sĩ 
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mủ cao su thiên nhiên tại 

Đồng Nai 

25 Nguyễn Thị Lan Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp bảo vệ môi trường 

trong chế biến nhôm từ 

quặng Bô-xit cho tỉnh 

Đắknông (đến năm 2010 

và định hướng đến 2020). 

2010 Thạ

c sĩ 

 

26 Trần Hoàng Thông Anh Nghiên cứu, quy hoạch hệ 

thống quan trắc Môi 

trường tỉnh Long An đến 

năm 2020 

2011 Thạ

c sĩ 

 

27 Trình Trọng Trung Nghiên cứu giải pháp phát 

triển các KCN tại đô thị 

mới Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai đến năm 2010 

và định hướng đến năm 

2020 theo hướng bền vững 

2011 Thạ

c sĩ 

 

28 Phạm Nguyên Bình Khảo sát đánh giá hiện 

trạng xử lý nước thải sơ 

chế mủ cao su và đề xuất 

các giải pháp nâng cao 

hiệu quả xử lý 

2011 Thạ

c sĩ 

 

29 Nguyễn Hùng Cường Nghiên cứu xử lý bùn sinh 

học từ trạm xử lý nước 

thải tập trung KCN bằng 

công nghệ phân hủy kỵ khí 

02 giai đoạn:thủy phân 

bằng kiềm hóa và 

Menthane hóa 

2011 Thạ

c sĩ 

 

30 Lê Ngọc Phương Như Nghiên cứu xử lý bùn sinh 

học phát sinh từ trạm xử lý 

nước thải công nghiệp 

2012 Thạ

c sĩ 

 

31 Nguyễn Thị Thùy Diễm Nghiên cứu đánh giá tiềm 

năng áp dụng cơ chế phát 

triển sạch CMD đối với 

các công nghệ xử lý chất 

thải rắn đô thị 

2013 Thạ

c sĩ 

 

32 Vương Quang Việt Nghiên cứu công nghệ xử 

lý photoresist phế thải. 

2013 Tiế

n sĩ 

 

33 Đặng Văn Điện Đánh giá hiệu quả sử dụng 

năng lượng, đề xuất giải 

2014 Thạ

c sĩ 
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pháp cải thiện và xây dựng 

hệ thống QL năng lượng 

tại trạm XLNT KCX Tân 

Thuận 

34 Nguyễn Xuân Lan NC thủy phân thành phần 

hữu cơ trong rác thải sinh 

hoạt phục vụ công nghệ 

sản xuất khí metan 

2014 Thạ

c sĩ 

 

35 Nguyễn Thành Phương Nghiên cứu nâng cao tốc 

độ phân hủy chất thải rắn 

sinh hoạt trong điều kiện 

mô phỏng bãi chôn lấp 

2016 Tiế

n sĩ 

 

36 Tăng Bá Quang Nghiên cứu phân hủy 

thuốc nhuộm hoạt tính 

bằng quá trình oxy hóa 

điện hóa trên điện cực 

Titan 

 Thạ

c sĩ 

 

37 Chhoun ViThun Researching on biodiesel 

from materials (Jatropha) 

from Cambodia 

 Tiế

n sĩ 

 

38 Đoàn Thụy Ngọc Phúc .Nghiên cứu áp dụng công 

nghệ FAST xử lý nước 

thải đô thị 

 Thạ

c sĩ 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ  

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (Chuyên khảo, giáo trình, sách tham 

khảo)  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/ 

Đồng tác 

giả 

1.2 Sách xuất bản trong nước 

TT Tên sách 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/ 

Đồng tác 

giả 

2. Các bài báo  

2.1 Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp 

chí và số của tạp chí, trang 

đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

Số hiệu 

ISSN 
Thuộc 

Điểm 

IF 
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2.2 Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp 

chí và số của tạp chí, trang đăng 

bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 

đề tài/dự án 

Số hiệu 

ISSN 
Ghi chú 

2.3 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên 

Hội nghị, thời gian tổ chức, 

nơi tổ chứ 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

Số hiệu 

ISBN 
Thuộc Ghi chú 

2.4 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội 

nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức 

Sản phẩm 

của đề tài/dự 

án 

Số hiệu 

ISBN 
Ghi chú 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản 

phẩm của 

đề tài/dự 

án 

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp 
Tác giả/ đồng 

tác giả 

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/giải pháp hữu 

ích đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

Năm 

chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

V. THÔNG TIN KHÁC  

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

2. Tham gia các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức 

các Hội nghị về KH&CN 
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TT Thời gian 
Tên Hiệp hội/Tạp 

chí/Hội nghị 
Chức danh 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian 
Tên Trường Đại học/Viện/Trung tâm 

nghiên cứu 
Nội dung tham gia 

            

Tp.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2021 Tp.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

Thủ trưởng Đơn vị Người khai 

(Họ tên, đóng dấu)  (Họ tên và chữ ký) 

  

 

 

Nguyễn Văn Phước  

 


