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A. Thông tin về đề tài  

- Tên đề tài:    Mã số đề tài:
*
 

- Lĩnh vự     N:  ề tài    N t  n  đi        i n  àn     

-  ơn vị đăn  ký  hủ trì: T un  t   N hiên   u và  hu  n  i     n  n h  

-  á nh n đăn  ký  hủ nhi m:     T  N u  n Tiến  ạt 

- Thời gian thực hi n: 01/2019 – 12/2021 

B. Thông tin về cá nhân tham gia 

I. Thông tin chung 

1. H  và tên: Nguy n Xu n  ưn  

2. Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1985 

3. Nam, Nữ: Nam 

4.  ị   hỉ: Số      àn   uố   i t   à N i 

5.  i n th ại:  ơ  u n:                i đ n : 0972 029 850 

6. E-mail: xuanhung450809@yahoo.com 

7. Fax: 0243 7568422 

    h   vụ:  

9. Cơ quan công tác: T un  t   N hiên   u và  hu  n  i     n  n h  

II. Trình độ đào tạo 

1. Trình đ  chuyên môn: 

-     vị: Thạ  sỹ 

- Nă  bả  v : 2017 

- Chuyên ngành: Khoa h   M i t ường 

-     hàm: 

- Năm đượ   h n : 

2. Các khóa h c chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa h c, thời gian và nơi 

đào tạo). 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Nội dung đào  ạo Nơi đào  ạo 
Kết quả đào  ạo, 

chứng chỉ (nếu có) 

2010 Phân tích kim loại trên Vi n Công ngh  Môi  



máy quang phổ h p phụ 

AAS 

t ường 

2012 Phân tích Dioxin/Furans 

và phân tích PCBs trên 

GCMS Triple Quads 

Phòng thí nghi m 

Dioxin 

 

2012 Phân tích Dioxin/Furan 

trên thiết bị Sắc kí khí khối 

phổ phân giải cao 

HRGCMS AutoSpec  

Waters 

Phòng thí nghi m 

Dioxin 

 

2013 Nhận th c chung về h  

thống quản lí PTN theo 

tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005 

T un  t   đà  tạo 

nghi p vụ tiêu chuẩn 

đ   ường ch t  ượng 

Ch ng chỉ 

2013 Phân tích kim loại trên 

ICP-MS 

Alpha Analytical, 

Singapore 

Ch ng chỉ 

2014  ướng dẫn vận hành thiết 

bị HRGC/HRMS model 

DFS 

Thermo Fisher 

Scientific, Singapore 

Ch ng chỉ 

3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đ y liên quan đến 

đề tài tuy n ch n. 

4. Các thành tích nghiên c u trong 5 năm gần đ y liên quan đến đề tài: 

- Giải thưởng KHCN: 

- Các công trình đã công bố, sách xu t bản: 

T

TT 
  n c ng    nh 

Năm 

c ng 

   

  n  ạp ch  

1 

Transport and bioaccumulation of 

polychlorinated dibenzo-p-dioxins and 

dibenzofuran at Bien Hoa Agent 

Orange hotspot in Viet Nam 

2014 Environmental Science and 

Polltion Research 

ISSN: 0944-1344 

2 

Determination of PCDD/Fs in breast 

milk of women living in the vicinities 

of Da Nang Agent Orange hot spot 

(Vietnam) and estimation of the infant's 

daily intake. 

2014 Science of the Total 

Environment, (ISSN: 0048-

9697)  

 

-  à  tạo:  

- Sở hữu trí tu  (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích): 

-  ăn  ký nhãn hi u hàng hóa:  

C. Nội dung công việc tham gia t  n  đề tài (và kinh phí tương ứng) của cá 

nhân tham gia thực hi n đã được th  hi n trong bản Kế hoạch tri n kh i đề tài của Hồ sơ 

đăn  ký thực hi n đề tài gửi Chủ tịch Vi n Hàn lâm KHCNVN. 



D. Cam kết 

Khi thực hi n   hún  t i     đ  n sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ 

tịch Vi n  àn        N N hướng dẫn về n hĩ  vụ và quyền lợi của mỗi bên đ  thực 

hi n tốt nh t và đún  thời hạn mục tiêu, n i dung và sản phẩm củ  đề tài. 

 à N i  ngày ... tháng ... năm ...... 

Xác nhận của đơn  ị đăng ký chủ trì 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Cá nhân đăng ký là  hành  i n ch nh
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hưng 
 

 


