LÝ LỊCH KHOA HỌC
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên

: DƯƠNG THỊ THÀNH

2. Sinh ngày : 20/01/1971
3. Nam, nữ

: Nữ

4. Chức danh

: Giảng viên

Quê quán : Thái Bình

5. Địa chỉ liên lạc : Dương Thị Thành số nhà 127/C20 Đường Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò
Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : NR : 08. 35892219, CQ : 08.38639682 ;
Fax

: 08.38639682

E-mail

: duongthanh@hcmut.edu.vn;

Mobile : 0908828245

thanh71@yahoo.com

8. Cơ quan – nơi làm việc
Khoa : Môi Trường, trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ quan : 268 Lý Thường Kiệt , P 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
B. Trình độ đào tạo
1. Trình độ chuyên môn
Học vị

: Thạc Sỹ khoa học Môi Trường

Năm nhận bằng

: 1997

Chuyên ngành đào tạo : Khoa học Môi trường
Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo
1- Từ 1990 – 1994 : Khoa sinh học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (đại học)
2- Từ 1994 – 1997 : Khoa môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà
Nội (thạc sỹ)
Giải thưởng đã đạt :
Nhận học bổng của câu lạc bộ Phụ nữ nghiên cứu Khoa học VINAWIS - trường Đại học Tổng hợp
Hà Nội năm 1994.
Nhận học bổng NAGAO dành cho học viên đạt kết quả học tốt năm 2005 -2007.
2. Các khoá học và chuyên môn khác đã hoàn thành
Quản lý chất lượng không khí, thời gian tháng 8 năm 2001, USAID, sở Khoa học Công nghệ và
Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
Tập huấn cho các cán bộ giảng dạy về chính sách an toàn môi trường và xã hội, thời gian tháng 8
năm 2004, Ngân hàng thế giới, Bộ KHĐT.
Các kỹ năng truyền đạt thông tin cần thiết cho chuyên gia Sản xuất sạch hơn trong công tác bảo vệ
môi trường, thời gian tháng 7 năm 2004, tổ chức phát triển công nghiệp liên hiệp quốc, sở Khoa học

Công nghệ và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
Kinh nghiệm quản lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt khu vực phía Nam. thời gian tháng 1 năm
2005, (GMSARN, AIT, ĐHBK TP. HCM)
Tập huấn cho giảng viên dạy môi kinh tế môi trường tại các trường Đại học, thời gian tháng 7 - 8
năm 2007, trường ĐH kinh tế TP. HCM
C. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến
năm...)
9/1997 - 08/2001
09/2001 – nay

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Cán bộ Kỹ thuật
Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ Cơ quan

Trung tâm Công nghệ
Môi trường ECO

18A Cộng Hoà, Quận
Tân Bình TP. HCM

Trường Đại học Bách
Khoa TP. HCM

268 Lý thường Kiệt,
quận 10, Tp. HCM

D. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
a. Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: : Khoa học môi trường
- Chuyên ngành : Xử lý chất thải
-Chuyên môn : Xử lý nước thải
b. Hướng nghiên cứu:
- Xử lý nước thải
E. Kinh nghiệm nghiên cứu
1. Tên lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : Giảng dạy chuyên ngành Môi trường
2. Các đề tài đã tham gia hoặc chủ trì
2.1 Tên đề tài /dự án tham gia
1
“Hòan thành qui trình công nghệ
mới về xử lý và tái sử dụng chất
thải trong ngành dệt nhuộm, phụ
vụ cho công tác thẩm định theo
tinh
thần
Thông
tư
490/1998/TT-KHCNMT”.
2
Xử lý ô nhiễm môi trường trong
sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại
TP. Hồ Chí Minh (ngành Tẩy
nhuộm)
3
“Nghiên cứu kiểm toán môi
trường trong ngành chế biến mủ
cao su. Đề xuất các phương án
giảm thiểu và xử lý nước thải
chế biến mủ cao su”

Cơ quan chủ trì
Bộ Khoa học Công nghệ và
Môi trường

Năm bắt đầu -kết thúc
1998-12/1999

sở KHCNMT,TP Hồ Chí
Minh,

1998-1999

Bộ Khoa học Công nghệ và
Môi trường và Bộ Quốc
phòng

1998-12/2000

2

Dự án JICA – Dự án cải thiện
môi trường nước Thành phố Hồ
Chí Minh (Nghiên cứu đề xuất
công nghệ xử lý nước thải sinh
hoạt tập trung)
5
Đánh giá hiện trạng, đề xuất
phương án giảm thiểu và xử lý ô
nhiễm Môi trường cho làng nghề
Long Kiên – phường Long Toàn,
thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu
6
Đánh giá hiện trạng, đề xuất
phương án giảm thiểu và xử lý ô
nhiễm Môi trường cho làng nghề
Bình Định
7
Nghiên cứu xây dựng mô hình
quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại
phường 4 và qui trình quản lý xử
lý rác y tế từ các phòng khám tư
nhân của thành phố Vũng Tàu
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
8
Điều tra, khảo sát, phân tích
đánh giá phục vụ xây dựng kế
hoạch hành động Bảo vệ Môi
trường thực hiện Chiến lược Bảo
vệ Môi trường Quốc gia và
Chương trình Nghị sự 21 của
Việt Nam tại vùng đặc thù Tây
Nguyên (thí điểm cho Đắk
Nông)
9
Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ môi
trường Huyện Tân Hưng từ năm
2007 – 2010 và định hướng đến
năm 2015
10 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất
các biện pháp quản lý chất lượng
nước và phú dưỡng hồ Dầu
Tiếng
11 Đánh giá hiện trạng môi trường
nước nuôi tôm công nghiệp tại
huyện Kiên Lương và đề xuất
các giải pháp cải thiện
2.2 Tên đề tài /dự án chủ nhiệm
1
Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi
tôm bằng tảo Tetraselmis. sp.
2
Nghiên cứu mô hình xử lý nước
thải nuôi tôm công nghiệp bằng
tảo Tetraselmis sp. và sò huyết
qui mô pilot
E. Các xuất bản chủ yếu
TT
Tên ấn phẩm
4

JICA và sở Khoa học Công
nghệ và Môi trường TP. Hồ
Chí Minh.

2000-2001

Sở Khoa học Công nghệ và
Môi trường tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu

2001-2002

Sở Khoa học Công nghệ và
Môi trường tỉnh Bình Định

2002-2003

Sở Khoa học Công nghệ và
Môi trường tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu

2002-2003

Bộ Khoa học Tài nguyên và
Môi trường

2006-2007

UBND huyện Tân Hưng

2007-2008

Đại học Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh

2006-2008

Tỉnh Kiên Giang

2008-2009

Cơ quan chủ trì
Sở Khoa học và Công nghệ
TP Hồ Chí Minh,
Sở Khoa học và Công nghệ
TP Hồ Chí Minh,

Năm bắt đầu -kết thúc
2004-2006

Tên tạp chí đăng
3

2008-2010

Năm xuất bản

1
2
3

4

5

Phân lập và nuôi tảo isochrysis galbana dùng
làm thức ăn cho ấu thể trai ngọc và sò huyết
Công nghệ xử lý nước thải bằng vi sinh vật cố
định FBR
Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường
trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập 4,
ngành tẩy nhuộm
Đánh giá mức độ phù hợp sử dụng Moong
khai thác đá của núi Le cho bãi chôn lấp hợp
vệ sinh
Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm ở Bạc
Liêu và đề xuất biện pháp quản lý

6

Hiện trạng ô nhiễm và giải pháp xử lý nước
thải cho làng nghề sản xuất bún Long Kiên
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

7

Nghiên cứu dự báo khối lượng chất thải rắn
của một số ngành công nghiệp điển hình trên
địa bàn Tp. HCM theo sản lượng.
Nghiên cứu xây dựng SXSH cho phân xưởng
nhuộm xí nghiệp dệt, công ty dệt nhuộm X28

8

9

10

11
12

13

tạp chí khoa học đại học
quốc gia Hà Nội
hội thảo khoa học công
nghệ Môi trường
sở KHCNMT,TP Hồ Chí
Minh

số 5, trang 2936,1998
Trang
41-45,
2000
1999.

Kỷ yếu hội nghị khoa học Trang
57-63,
công nghệ lần thứ 8
Tp. Hồ Chí
Minh-4/2002
Hội nghị nghiên cứu Trang 252-259
khoa học và chuyển giao Tháng 8/2003
công nghệ môi trường
phục vụ đào tạo và bảo
vệ môi trường công
nghiệp trong các trường
Đại học
Hội nghị nghiên cứu Trang 92-100
khoa học và chuyển giao Tháng 8/2003
công nghệ môi trường
phục vụ đào tạo và bảo
vệ môi trường công
nghiệp trong các trường
Đại học
Các giải pháp bảo vệ môi
Trang 1-9
trường công nghiệp và đô Tháng 10/2005
thị tại Việt Nam
Các giải pháp bảo vệ môi Trang 94-105
trường công nghiệp và đô Tháng 10/2005
thị tại Việt Nam
Hội thảo động vật thân
2005
mềm toàn quốc tại Nha
Trang
Hội thảo khoa học ngày
2006
20/7/2006 tại Cà Mau

Bước đầu nghiên cứu khả năng lọc bỏ thực
vật và một số yếu tố môi trường ảnh hưởng
đến sự tồn tại của Sò Huyết
Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm sú
công nghiệp sử dụng các đối tượng sinh học
để xử lý nguồn nước trong các ao nuôi góp
phần bảo vệ môi trường
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nuôi Tạp chí khoa học và công
nghệ, tập 47 số 3A
tôm công nghiệp của tảo Tetraselmis sp.
Nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương Hội thảo khoa học công
pháp bùn hoạt tính sinh học với bể Aerotank nghệ 11, ĐHBK
kiểu nạp nước thải theo bậc
Ứng dụng GIS thiết lập mạng lưới quan trắc Tạp chí khoa học phát
ĐHQuốc
Gia
chất lượng nước nuôi cá tra, basa ở An Giang triển
TP.HCM

TP.HCM, ngày …..

tháng….. năm …….

Thủ trưởng Đơn vị

2009

2009

TP.HCM, ngày 9 tháng 5 năm 2010
Người khai

4

2009

5

