
 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 

 

            ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                

                        ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:                       x 
 

         

1. Họ và tên: Lê Ngọc Hùng 

2. Năm sinh: 1963                                                    3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                                              Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 1995 

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên              

Chức vụ: Phó Trưởng ban – Ban Quản lý dự án Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa dược 

6. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 27, Ngách 15, Ngõ Mai Hương, Phường Bạch Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ:0437568422       ; NR: 0462751165      ; Mobile: 0913219768 

8. Fax: 04.37568422                          E-mail: ngoc10hung@yahoo.com  

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

     Tên tổ chức: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và chuyển giao công nghệ 

     Tên người Lãnh đạo:  Nguyễn Quang Trung                                

     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan: 04.38360705 

     Địa chỉ tổ chức: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Tổng hợp 

Hà Nội 

Hóa học 1986 

Thạc sỹ Đại học Lyon 1 Hóa học 1995 

Tiến sỹ Đại học Lyon 1 – 

Viện Xúc tác Lyon 

(Viện Nghiên cứu 

Quốc gia, Pháp) 

Hóa học 1997 

Thực tập sinh khoa học    



 

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

1986-1987 Nghiên cứu viên 

Trung tâm Hợp chất 

tự nhiên – Viện HL 

Khoa học và Công 

nghệ Việt nam 

18 Hoàng Quốc Việt, 

Hà Nội 

1988-1989 
Cán bộ giảng 

dậy 

Khoa Hóa – Đại học 

Tổng hợp Hà nội 

19 Lê Thánh Tông, Hà 

Nội 

1990-1991 Thực tập sinh 
Thực tập sinh – Viện 

HLKH Nga 
Mát xcơ va 

1991-1993 Thực tập sinh 
Đại học Bách khóa 

Paris 
Paris 

1994-1997 Nghiên cứu sinh 

Đại học Lyon 1 – Viện 

Xúc tác Lyon (Viện 

Nghiên cứu Quốc gia, 

Pháp) 

Lyon, Pháp 

1998 - 1999 
Nghiên cứu viên 

sau tiến sĩ 

Viện Công nghệ 

Tokyo 
Tokyo, Nhật 

1999-2007 Giảng viên 

Khoa Hóa – Đại học 

Khoa học Tự nhiện Hà 

nội 

Hà Nội 

2007-2012 Nghiên cứu viên 

Liên hiệp Vật liệu mới 

và thiết bị - Viện 

KHCN VN 

Hà Nội 

2012 - Nay Nghiên cứu viên 

Ban QLDA PTN 

chuyên ngành hóa 

dược, Trung tâm Đào 

tạo, Tư vấn và Chuyển 

giao công nghệ, Viện 

HL KHCN VN 

Hà Nội 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký 

trong 5 năm gần nhất) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Là tác giả hoặc   

là đồng tác giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm 

công bố 

1 Isomerization of n-butenes Tác giả A: Chemical, 110, 177 1996 



 

into isobutene on ferrierite 

catalyst: a mono or a 

bimolecular process 

2 

Selective isomerization of 

n-butenes into isobutene 

over deactivated H-

Ferrierite: further 

inverstigations 

Tác giả 
J. Catal, 169 (1997) 

397-399 
1997 

3 

SAPO-11, SAPO-31, 

SAPO-41 molecular sieves. 

Synthesis, characterization 

and catalytic properties in n-

octane hydroisomerisation 

at atmospheric pressure 

Đồng tác giả 
J. Catal, 169 (1997) 55-

66 
1997 

4 

Skeletal isomerization of n-

butenes into isobutene over 

ferrierite: further studies on 

the possible mechanism 

Đồng tác giả 
J. Mol. Cat, A. 123 

(1997) L1–L4 
1997 

5 

Factors affecting the 

selective isomerization of n-

butenes into isobutene over 

ferrierite catalyst 

Tác giả 

Journal of catalysis, 

171(1), 1997, pp. 329-

332 

1997 

6 

Reaction of n-butene over 

H-ZSM5-Zeolite. Influence 

of the acid strength on the 

isobutene selectivity 

Tác giả 

Stud. Surf. Sci. Catal, 

Vol. 105, 1997, Els. 

Sci. B.V, p. 1373 

1997 

7 

Skeletal isomerization of 1-

butene on 10-member ring 

zeolite or on 10-member 

ring silico-alumino-

phosphate microporous 

materials 

Đồng tác giả 

G. Szobo. Cat. Lett., 

08-1997, Volume 

47, Issue 1, pp 71-72 

1997 

8 

Synthesis, characterization 

and catalytic properties of a 

novel germane-

aluminophosphate 

molecular sieve with AEL 

structure: Ge-APO-11 

Tác giả 

Szabo G., Zeolites, 

19(5-6), 1997, pp. 449-

451 

1997 

9 

Zirconium SAPO-11. The 

peculiar effect of zirconium 

addition on the catalytic 

properties for n-butene 

isomerization 

Đồng tác giả 

Journal of the Chemical 

Society, Faraday 

Transactions, 93 

(1997), 4201-4206 

1997 

http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=1095177&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=1095177&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=1095177&language=ITALIANO&view=articoli
http://link.springer.com/journal/10562/47/1/page/1
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=4976837&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=4976837&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=4976837&language=ITALIANO&view=articoli


 

10 

Isomerisation des n-butenes 

sur des catalyseurs à base de 

ferrierite 

Tác giả 

Report to the 2
nd

 

Meeting with the Total 

company/Contract total 

07/0771.01 

1997 

11 

Characterization of 

isomorphously sunstituted 

ZSM-23 and catalytic 

properties in n-butene 

isomerization 

Đồng tác giả 

Journal of the Chemical 

Society. Faraday 

transactions, 94(3), 

1998, pp. 467-471 

1998 

12 

Influence de l’espace libre 

autour du site actif sur la 

sélectivité de la réaction. 

Isomérisation des oléfines 

(C4 – C5) sur des zeolites et 

MeAPO à pores moyens 

Đồng tác giả 

Présentation à 

Monpelier, Laboratoire 

de Catalyse, École 

Normale Supérioure de 

Monpelier, 1997 

1997 

13 

SAPO-11, SAPO-31, 

SAPO-41 molecular sieves. 

Synthesis, characterization 

and catalytic properties in n-

octane hydroisomerisation 

at atmospheric pressure 

Đồng tác giả 

Communication at the 

15
th

 North American 

Catal. Soc, May, 1997 

1997 

14 

Chế biến dầu dừa nguyên 

sinh theo công nghệ ly tâm 

lạnh và xác định một số chỉ 

tiêu chất lượng lý hóa chính 

Đồng tác giả 

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học - Hội 

khoa học kỹ thuật phân 

tích hóa, lý và sinh học 

Việt Nam (ISSN -0868-

3224) 

2015 

15 

Nghiên cứu chiết xuất 

Glucomannan  bằng dung 

môi Ethanol – Nước từ củ 

khoai Nưa Amorphophallus 

corrugatus Hòa Bình 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên 

2015 

16 

Xây dựng phương pháp định 

lượng Glucomannan  trong 

một số loài Nưa  Việt Nam 

bằng phương pháp so màu. 

Tác giả Tạp chí Hóa học 2015 

17 

Đặc điểm nông sinh học của 

một số nguồn gen khoai 

Nưa (Amorphophallus spp.) 

có triển vọng tại tỉnh Đắk 

Nông, Tây Nguyên 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ nông nghiệp 

Việt Nam 

2015 

18 
Nghiên cứu khả năng nhân 

giống cây bình vôi 
Đồng tác giả 

Tạp chí Kinh tế Sinh 

thái 
2016 

http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=5172470&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=5172470&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=5172470&language=ITALIANO&view=articoli
http://serials.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=5172470&language=ITALIANO&view=articoli


 

Stephania sinica Diels.) từ 

hạt. 

19 

Comparison of laboratory 

processes for producing 

Glucomannan  flours from 

amorphophallus plant in 

Vietnam and their 

characterization - Part 1 

Tác giả 

Proceedings of 

scientific workshop on 

"Progress and trends in 

science and technology" 

commemorating 10 

years of partnership 

between the Vietnam 

Academy of Science 

and Technology and the 

Russian foundation for 

basic research 

2016 

20 

New lab-scale process for 

producing Glucomannan  

flour from amorphophallus 

plant in vietnam and their 

characterization - Part 2 

Tác giả 

Proceedings of 

scientific workshop on 

"Progress and trends in 

science and technology" 

commemorating 10 

years of partnership 

between the Vietnam 

Academy of Science 

and Technology and the 

Russian foundation for 

basic research 

2016 

21 Trà hoa vàng 
Đồng tác giả 

  

22 Bụp giấm 
Đồng tác giả 

  

23 Hà 
Đồng tác giả 

  

24 

Nghiên cứu chiết tách dầu 

nghệ và aR-tumerone từ bã 

thải của quá trình sản xuất 

tinh bột nghệ  

Đồng tác giả 
Hội thảo Khoa học Các 

chất ô nhiêm độc hại 

trong thực phẩm và môi 

trường: Kiểm soát chất 

lượng và công nghệ xử 

lý - Trung tâm Nghiên 

cứu và Chuyển giao 

công nghệ - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam, 06 

tháng 05 năm 2018 

 

26 

Một số hợp chất glycoside 

phân lập từ cây thóc lép 

(Desmodium Gangeticum 

(L.) DC.) Việt Nam.  

Đồng tác giả 

Journal of Science and 

Technology, number  

(2018) pp-pp 

2018 

27 Nghệ 
Tác giả 

 2018 



 

28 Nghải cứu 
Tác giả 

 2018 

29 Trà hoa vàng 
Tác giả 

 2018 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến Đề tài/Dự án tuyển chọn - 

nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

1 

Influence de l’espace 

libre autour du site 

actif sur la sélectivité 

de la réaction. 

Isomérisation des 

oléfines (C4 – C5) 

sur des zeolites et 

MeAPO à pores 

moyens. 

Tham gia chính trong nhóm nghiên 

cứu hợp đồng nghiên cứu với Hãng 

dầu khí Total – Pháp đặt hàng tại Viện 

nghiên cứu xúc tác – Viện nghiên cứu 

quốc gia Pháp CNRS : Tổng hợp vật 

liệu zeolite ZSM-35 và các zeolite lỗ 

trung bình phục vụ isome hóa n-butene 

thành iso-butene để sản xuất MTBE. 

Trình bầy tại 

Monpelier, 

Laboratoire de 

Catalyse, École 

Normale Supérioure 

de Monpelier 1997 

2 

Hoàn thiện quy trình 

công nghệ và hệ 

thống thiết bị đồng 

bộ sản xuất một số 

sản phẩm có giá trị 

(curcumin, tinh bột 

nghệ, dầu nghệ và 

Tumerone) từ cây 

nghệ vàng quy mô 

công nghiệp 

Tác giả chính chuyển giao công nghệ 

Dự án KHCN cấp quốc gia thuộc 

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ và tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập 

thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm (Chương trình 592 của Bộ 

KHCN). Quyết định số 

2018 - 2020 

15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác 

đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Nghiên cứu quy trình tách chiết, 

thành phần, cấu trúc và tính chất 

hóa học của dầu dừa nguyên sinh 

và định hướng ứng dụng trong y 

dược 

11/2012 - 

10/2014 

Đề tài cấp Viện 

HL KHCN VN 

hợp tác với 

UBND tỉnh Bến 

Tre 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu kỹ thuật trồng, phát 

triển một số loài thuộc chi Nưa 

(Amophophallus Blume ex 

Decne) và quy trình công nghệ 

01/2014 - 

03/2016 

Chương trình 

Tây Nguyên 3 
Đã nghiệm thu  



 

chế biến glucomannan tại Tây 

Nguyên 

Nghiên cứu tinh chế tinh bột 

nghệ trên thị trường thành tinh 

chất curcumin hàm lượng trên 

95,5%” 

1/2015 – 

12/2015 

Đề tài cơ sở Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu phát triển vùng dược 

liệu đặc hữu miền Tây Nam bộ 

(Rau đắng đất, Thù lù, Ngải 

Zingiberaceae và vài dược liệu 

khác từ sàng lọc)  đạt chuẩn 

GACP phục vụ sản xuất đông 

dược trong nước và hướng tới  

xuất khẩu 

3/2018 – 

02/2020 

Chương trình 

KHCN Tây 

Nam Bộ 

Đã phê duyệt 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác 

đã tham gia 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình  

(nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Nghiên cứu và xây dựng quy 

trình chiết tách hoạt chất 

rotundin trong cây Bình vôi 

trồng ở qui mô sản xuất thử, áp 

dụng tại tỉnh Thái Bình 

04/2014 - 

03/2016 

Đề tài hợp tác 

địa phương 

Đã nghiệm thu  

Nghiên cứu chế biến phụ phẩm 

chè xanh (lá chè già, chè đốn…) 

tỉnh Lào Cai thành một số sản 

phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng 

thu nhập trong sản xuất chè của 

tỉnh 

08/2016 – 

04/2018 

Đề tài hợp tác 

địa phương 

Đang thực hiện 

Nghiên cứu sàng lọc và chế tạo 

chế phẩm phòng và trị bệnh 

chính của cá tra, tôm sú, tôm thẻ 

chân trắng, tôm càng xanh tại 

vùng Tây Nam Bộ từ cây dược 

liệu 

3/2018 – 

02/2020 

Chương trình 

KHCN Tây 

Nam Bộ 

Đã phê duyệt 

16. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến Đề tài/Dự án tuyển chọn - nếu có) 

 

Hà Nội, ngày……tháng…… năm 2018 
 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÍNH ĐỀ TÀI
 

 

 

 

 

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÍNH 

ĐỀ TÀI 

(Họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 

 



 

 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết 

để Ông Lê Ngọc Hùng tham gia chính thực 

hiện đề tài 
 

 

 

 


