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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

 - Họ và tên  : TS. Dƣơng Thành Nam;           Giới tính: Nam 

 - Sinh ngày  : 07/09/1979 

 - Nơi sinh  : xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 

 - Quê quán  : xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 

 - Dân tộc  : Kinh     Tôn giáo:  không 

 - Đơn vị công tác : Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao và Công nghệ, 

     Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 - Chỗ ở hiện nay : 45TT1, Ngõ 345 – Thạch Bàn – Long Biên, Hà Nội 

 - Điện thoại liên hệ : 0916661078  E-mail: namduongthanh@gmail.com        

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo    : Chính quy   Thời gian đào tạo từ  9/1997 đến 6/2001 

Nơi học (trường, thành phố) : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

Ngành học    : Thổ Nhưỡng 

Tên khoá luận   : Xác định hàm lượng một số dạng chì trong đất ô nhiễm 

      ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Tĩnh Hưng Yên 

Ngày và nơi bảo vệ khoá luận : 6/2001 – Khoa Môi trường,  

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. 

Người hướng dẫn   : PGS. TS. Lê Đức 

2. Thạc sĩ 

Hệ đào tạo    : Chính quy Thời gian đào tạo từ  12/2003 đến 12/2005 

Nơi học (trường, thành phố) : Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Ngành học    : Thổ nhưỡng 

Tên luận văn    : Nghiên cứu đánh giá đất đai phục vụ cho việc phát triển 

      cây quýt đặc sản huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn 

Người hướng dẫn   : TS. Nguyễn Văn Toàn 
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3. Thạc sĩ 

Hệ đào tạo    : Chính quy Thời gian đào tạo từ  02/2004 đến 02/2006 

Nơi học (trường, thành phố) : Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 

Ngành học    : Khoa học Môi trường 

Tên luận văn    : Đánh giá ảnh hưởng môi trường và đề xuất các giải 

pháp quản lý môi trường vùng mỏ Ilmenite Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Người hướng dẫn   : TS. Nguyễn Xuân Cự 

4. Tiến sỹ 

Hệ đào tạo    : Chính quy Thời gian đào tạo từ  10/2006 đến 10/2011 

Nơi học (trường, thành phố) : Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 

Ngành học    : Đất và Dinh dưỡng cây trồng 

Tên luận án    : Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng gò 

      đồi tỉnh Thái Nguyên. 

Ngày và nơi bảo vệ luận án  : 17/01/2011 – Trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 

Người hướng dẫn   : TS. Nguyễn Văn Toàn và PGS. TS. Trần Văn Chính 

5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh - trình độ C 

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật đƣợc chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 

- Cử nhân: Số bằng: C217088  ngày và nơi cấp: 23/6/2001, Hà Nội 

- Thạc sỹ: Số bằng: QM 003294   ngày và nơi cấp: 8/3/2006, Hà Nội 

- Thạc sỹ: Số bằng: 00787   ngày và nơi cấp: 02/7/2007, Hà Nội 

- Tiến sỹ: Số bằng: 000743   ngày và nơi cấp: 12/5/2011, Hà Nội 

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG  

Tên trườ ng 
Chuyên ngà nh đ à o 

tạ o, bồ i dưỡng 

Từ  tháng, 

năm - đ ế n 

tháng, năm 

Hình thức 

đ à o tạ o 

Vă n bằ ng, 

chứng chỉ , 

trình đ ộ  gì 

Trường Đạ i họ c Khoa 
họ c Tự  nhiên, Đạ i 
họ c Quố c gia Hà  Nộ i 

Ngà nh Thổ  nhưỡng 9/1997-
9/2001 

Chính quy Cử  nhân 
khoa họ c 

Trường Đạ i họ c Nông 
nghiệ p I, Hà  Nộ i 

Khoa họ c Nông 
nghiệ p 

10/2002-
10/2004 

Chính quy Thạ c sỹ  
Khoa họ c 

Nông nghiệ p 

Trường Đạ i họ c Khoa 
họ c Tự  nhiên, Đạ i 
họ c Quố c gia Hà  Nộ i 

Ngà nh Khoa họ c Môi 
trường 

10/2003-
10/2005 

Chính quy Thạ c sỹ  
Khoa họ c 

Môi trường 

Trường Đạ i họ c 
Ngoạ i ngữ  Hà  Nộ i 

Ngà nh Tiế ng anh 1/2004-
1/2006 

Hệ  từ  xa 
 

Cử  nhân 
Ngoạ i ngữ  
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Tên trườ ng 
Chuyên ngà nh đ à o 

tạ o, bồ i dưỡng 

Từ  tháng, 

năm - đ ế n 

tháng, năm 

Hình thức 

đ à o tạ o 

Vă n bằ ng, 

chứng chỉ , 

trình đ ộ  gì 

Trường Đạ i họ c Nông 
nghiệ p I, Hà  Nộ i 

Ngà nh Khoa họ c Đấ t 12/2006-
12/2010 

Chính quy Tiế n sỹ  
Nông nghiệ p 

Đả ng ủ y Cơ  quan Bộ  
Tà i nguyên và  Môi 
trường 

Lớp bồ i dưỡng 
nhậ n thức về  Đả ng 

5/2008 Chính quy Giấ y chứng 
nhậ n 

Trường Quân sự  Bộ  
tư  lệ nh thủ  đ ô Hà  
Nộ i  

Chương trinh bồ i 
dưỡng kiế n thức an 
ninh quố c phòng đ ố i 

tượng III 

28/09/2015 
đ ế n 

9/10/2015 

Bồ i 
dưỡng 

Chứng nhậ n 

Trường Đạ i họ c Tà i 
nguyên và  Môi trường 

Trung cấ p lý luậ n 
chinh trị  - hà nh 

chính 

12-2017/ 
7-2018 

Đà o tạ o Đang họ c 
Trung cấ p lý 
luậ n chính 
trị  - hà nh 

chính 

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Từ  tháng, nă m 

đ ế n tháng, 

năm 

Chức danh, chức vụ , đ ơn vị  công tác (đ ả ng, chính quyề n, 

đ oà n thể , tổ  chức xã hộ i), kể  cả  thờ i gian đ ượ c đ à o tạ o, 

bồ i dưỡng về  chuyên môn, nghiệ p vụ  

6/2001 – 
6/2006 

Cán bộ  truyề n thông, Trung tâm Nước sạ ch và  Vệ  sinh môi trường, 
tỉ nh Hà  Tĩ nh; Số  23, Đường Võ Liêm Sơn, Thà nh phố  Hà  Tĩ nh 

8/2006 – 
9/2008 

Quan trắ c viên: Phòng Quan trắ c môi trường, Trung tâm Quan trắ c và  
Thông tin môi trường, Cụ c Bả o vệ  môi trường; Bộ  Tà i nguyên và  
Môi trường; Số  67, Nguyễ n Du, Hà  Nộ i 

10/2008 – 
7/2011 

Quan trắ c viên: Phòng Hệ  thố ng Quan trắ c và  Kiểm chuẩ n thiế t bị , 
Trung tâm Quan trắ c môi trường, Tổ ng cụ c Môi trường; Bộ  Tà i 
nguyên và  Môi trường; 556 Nguyễ n Vă n Cừ , Long Biên, Hà  Nộ i. 

8/2011 – 
10/2011 

Cán bộ  Phòng Kiểm chuẩ n thiế t bị  quan trắ c môi trường, Trung tâm 
Quan trắ c môi trường, Tổ ng cụ c Môi trường; Bộ  Tà i nguyên và  Môi 
trường; 556 Nguyễ n Vă n Cừ , Long Biên, Hà  Nộ i. 

11/2011 – 
5/2013 

- Phó trưởng phòng phụ  trách Phòng Kiểm chuẩ n thiế t bị  quan trắ c môi 
trường, Trung tâm Quan trắ c môi trường, Tổ ng cụ c Môi trường; Bộ  Tà i 
nguyên và  Môi trường; 556 Nguyễ n Vă n Cừ, Long Biên, Hà  Nộ i 
- Ủy viên BCH công đ oà n cơ sở thà nh viên Trung tâm Quan trắ c môi 
trường 

5/2013 – 
5/2018 

Trưởng phòng Phòng Kiểm chuẩ n thiế t bị  quan trắ c môi trường, 
Trung tâm Quan trắ c môi trường, Tổ ng cụ c Môi trường; Bộ  Tà i 
nguyên và  Môi trường; 556 Nguyễ n Vă n Cừ , Long Biên, Hà  Nộ i. 

5/2018 – 
8/2019 

Phụ  trách Phòng Hệ  thố ng Tự  đ ộ ng và  Kiểm đ ị nh thiế t bị , Trung 
tâm Quan trắ c môi trường miề n Bắ c, Tổ ng cụ c Môi trường; Bộ  Tà i 
nguyên và  Môi trường; 556 Nguyễ n Vă n Cừ , Long Biên, Hà  Nộ i. 

8/2019 – Nay Phòng Phát triể n Công nghệ  và  Dị ch vụ  Đo lường, Trung tâm Nghiên 
cứu Chuyể n giao và  Công nghệ , Việ n Hà n lâm và  Khoa họ c Công 
nghệ  Việ t Nam 
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V. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

 Dương Thành Nam, Nguyễn Văn Toàn và Trần Văn Chính (2010), “Đặc điểm phân hoá 

các nhóm đất vùng gò đồi Thái Nguyên theo phân loại định lượng FAO-UNESCO-

WRB”, Tạp chí Khoa học Đất (34), tr.34-51. 

 Dương Thành Nam, Nguyễn Văn Toàn (2010), “Nghiên cứu đánh giá đất đai phục vụ 

phát triển nông nghiệp bền vững vùng gò đồi Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Đất (34), 

tr.65-72. 

 Dương Thành Nam, Trần Văn Chính và Nguyễn Văn Toàn (2010), "Nghiên cứu ảnh 

hưởng của biện pháp tủ giữ ẩm đất đến năng suất chè trong mùa khô vùng gò đồi Thái 

Nguyên", Tạp chí Khoa học Đất (33), tr. 136-141. 

 Dương Thành Nam, Nguyễn Văn Toàn và Trần Văn Chính (2010), "Bước đầu nghiên 

cứu khả năng thích nghi của giống cỏ Varisne 06 (VA06) tại vùng gò đồi thoái hoá tỉnh 

Thái Nguyên", Tạp chí Khoa học Đất (33), tr. 161-165. 

 Nguyễn Văn Toàn, Dương Thành Nam và Nhóm nghiên cứu (2008), Quy luật phân hoá 

các loại đất gò đồi Đông Bắc theo phân loại định lượng FAO-WRB và xu hướng biến 

đổi chất lượng đất, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai bảo 

vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên - Tuyển tập báo cáo hội thảo 

khoa học lần thứ nhất, Hà Nội, tr. 21-27. 

 Dương Thành Nam và Nguyễn Văn Toàn (2005), "Kết quả đánh giá đất đai phục vụ 

cho việc phát triển cây quýt đặc sản ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn", Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (7), tr. 23-29. 

 Hoang Duong Tung, Nguyen Thi Nguyet Anh, Duong Thanh Nam, Nguyen Ngoc 

Hung, (2009), Report “Construction cycle drive some means of transportation road 

motor typical for urban transportation in Vietnam”, Monre, Hanoi.  

 Hoang Duong Tung, Nguyen Thi Nguyet Anh, Duong Thanh Nam (2009), Report 

“Experimental determination of emission factor of some kind of motor vehicle traffic 

road to typical urban transport in vietnam”, Monre, Hanoi.  

 Hoang Duong Tung, Nguyen Hoang Vu, Duong Thanh Nam (2009), Report “Testing of 

emissions inventory of pollution parameters of some types of motor vehicle traffic road 

exemplary in Hanoi”, Monre, Hanoi.  
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 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Phạm Thị Vương Linh, Dương Thành Nam (2015), “Triển 

khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo 

nhanh”, Tạp chí Môi trường số 7/2015. 

 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiêm Trung Dũng, Dương Thành Nam (2015), “Mức độ phát 

thải của một số khí ô nhiễm trong quá trình thiêu kết tại Công ty Cổ phần gang thép Thái 

Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 139, số 9, 2015.  

 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiêm Trung Dũng, Dương Thành Nam (2017), “Seasonal 

Variation of Concentrations and Carbonaceous Components of Nanoparticles at a 

Roadside Location of Hanoi, Vietnam. Proceedings International Conference 

“Environmental Engineering and Management for Sustainable Development” 

 Dương Đức Anh, Mai Đức Bình, Dương Thành Nam (2016), “Pha chế dung dịch chuẩn 

pHcem phục vụ công tác quan trắc môi trường nước tại hiện trường ở Việt Nam, Tạp chí 

Môi trường số 16. 

 Dương Thành Nam, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Viết Hiệp (2017), “Mối quan hệ giữa 

Ozone tầng mặt với NO, NO2 trong không khí xung quanh - Thực nghiệm tại khu vực 

đô thị của Hà Nội”, Tạp chí Môi trường, Chuyên đề III, tháng 11 năm 2017. 

 Dương Thành Nam, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Viết Hiệp (2018), “Biến động nồng độ 

Ôzôn tầng mặt tại một số khu vực miền Bắc Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Hà 

Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh”, Tạp chí Môi trường, Chuyên đề II, 2018, trang 51. 

 Dương Thành Nam, Lê Hoàng Anh, Vương Như Luận (2018), “Đánh giá chất lượng 

không khí Hà Nội thông qua chỉ số AQI”, Tạp chí Môi trường, Chuyên đề IV, tháng 12 

năm 2018, trang 21. 

 Lê Hoàng Anh, Dương Thành Nam, Vương Như Luận (2018), “Ô nhiễm bụi PM tại 

một số thành phố ở Việt Nam – Biến động theo không gian, thời gian của PM10 và 

PM2.5”, Tạp chí Môi trường, Chuyên đề IV, tháng 12 năm 2018, trang 21. 

VI. SỐ LƢỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1 
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 22183 về 

bơm thu mẫu khí (C2P) 
2016 

2 
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp về thiết bị 

nhận, truyền và quản lý dữ liệu (EVLogger TT24W) 
2018 



 6 

VII. CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA 

Tên đề tài/đề án,  

dự án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Nghiên cứu xác định 

các nguồn đóng góp 

chính đối với bụi PM10, 

PM2.5 ở đô thị miền Bắc 

Việt Nam – Thực 

nghiệm tại Hà Nội, 

Quảng Ninh và Phú Thọ 

2018-2019 Đề tài cấp Bộ Chưa nghiệm thu 

Nghiên cứu xu hướng 

biến động nồng độ Ôzôn 

trong không khí tại một 

số khu vực của Việt 

Nam và đề xuất phương 

án lồng ghép vào mạng 

lưới quan trắc môi 

trường quốc gia 

2017-2018 Đề tài cấp Bộ Chưa nghiệm thu 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn xây 

dựng, chế tạo mẫu 

chuẩn (dung dịch 

chuẩn) phục vụ kiểm 

định, hiệu chuẩn 

phương tiện đo nước 

2016 Đề tài cấp cơ sở Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn triển 

khai phương pháp quan 

trắc môi trường không 

khí xung quanh bằng 

các thiết bị đo nhanh 

2015-2016 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng hệ 

số phát thải phục vụ 

kiểm kê phát thải khí từ 

các phương tiện giao 

thông đường bộ 

2009-2010 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 

                                                                               Ngày 16 tháng 9 năm 2019 

  Xác nhận của đơn vị                                                       Ngƣời khai 

 

                                          

 

 
                                                                                         Dƣơng Thành Nam 


