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Phụ lục IV 

 (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Thị Thanh Hương   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/09/1963   Nơi sinh: Hà Nội   

Quê quán: Quảng Ngãi    Dân tộc: Kinh  

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2012  

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo sư Năm bổ nhiệm: 2016 

Chức vụ: Giảng viên   

Đơn vị công tác: Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 366/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM  

Điện thoại liên hệ:  CQ:                   DĐ: 0903880245   

Fax:                                                          Email: huong.lethanh@gmail.com  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Bằng đại học 1:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp TPHCM 

Ngành học: Hóa Hữu cơ 

Nước đào tạo: Việt Nam 

 

 

 

 

Năm tốt nghiệp: 1986 

Bằng đại học 2: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM 

Ngành học: Quản trị kinh doanh 

Nước đào tạo: Việt Nam 

 

 

 

 

Năm tốt nghiệp: 1997 

Bằng đại học 3: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Mở TP.HCM 

Ngành học: Ngôn ngữ Anh 

Nước đào tạo: Việt Nam 

 

 

 

 

Năm tốt nghiệp: 2015 

2. Sau đại học 
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Bằng thạc sĩ 1:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM 

Ngành học: Kế toán - Kiểm toán 

Nước đào tạo: Việt Nam 

 

 

 

 

Năm tốt nghiệp: 2003 

Bằng thạc sĩ 2: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Tp.HCM 

Ngành học: Công nghệ hóa học các chất hữu cơ 

Nước đào tạo: Việt Nam 

 

 

 

 

Năm tốt nghiệp: 2006 

Bằng tiến sĩ: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Tp.HCM 

Ngành học: Công nghệ hóa học các chất hữu cơ 

Nước đào tạo: Việt Nam 

 

 

 

 

Năm cấp bằng: 2012 

Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng alcol phân mỡ cá da trơn ở đồng 

bằng sông Cửu Long trên xúc tác axit và baz. 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá 

   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 1986 ÷ 1998 Xí nghiệp Bột giặt TICO Trưởng phòng kỹ thuật 

1998 ÷ 6.2011 Trung tâm Công nghệ Hóa học – ĐHCN TPHCM Giám đốc 

7.2011 ÷ 9.2016 Khoa Công nghệ Hóa học – ĐHCN TPHCM Trưởng khoa 

9.2016 ÷ 8.2017 Khoa Công nghệ Hóa học – ĐHCN TPHCM Giảng viên 

9.2017 ÷ nay 
Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, 

trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM 
Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 
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1 Xây dựng quy trình phân 

tích metyl este (FAME) có 

trong biodiesel từ mỡ cá da 

trơn bằng phương pháp sắc 

ký khí 

2012/2013 
Trường ĐHCN 

TPHCM 
Chủ nhiệm 

2 Nghiên cứu quy trình phân 

tích metyl este, glyxerin, 

monoglyxerit, diglyxerit và 

triglyxerit trong biodiesel, 

khảo sát động học và tối ưu 

hóa phản ứng metanol phân 

điều chế biodiesel từ mỡ cá 

da trơn 

2013/2015 
Sở KHCN 

TPHCM 
Chủ nhiệm 

3 Nghiên cứu chế tạo giấy chỉ 

thị màu chứa phức hợp vật 

liệu nano, ứng dụng xác 

định phenol trong nước thải 

công nghiệp 

2018/2020 Bộ TNMT Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa 

học 

1 

Biodiesel production from fat of 

tra catfish and basa catfish using 

alkaline catalysts 

2008 

Journal of the Korean Oil 

Chemists’Soiety (KOCS) ISSN 1225-

9098 

2 

Kinetics of the KOH catalyzed –

methanolysis for biodiesel 

production from fat of tra catfish 

2008 

Journal of the Korean Oil 

Chemists’Soiety (KOCS) ISSN 1225-

9098 

3 

Biodiesel refining and glycerin 

recovering process of 

transesterification from tra catfish 

fat 

2009 

Journal of the Korean Oil 

Chemists’Soiety (KOCS) ISSN 1225-

9098 

4 

Calcium oxid  as solid base 

catalyst for transesterification of 

tra catfish fat 

2009 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 

0866-708X 

5 

Biodiesel from Tra fat with 

methanol using KOH/γ-Al2O3 

catalyst assisted microwave 

2009 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

6 

Phân tích glyxerin tổng và 

glyxerin tự do trong biodiesel 

bằng phương pháp GC/FID 

2009 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

7 

Biodiesel production from fat of 

tra catfish with KOH catalyst 

assisted by microwave 

2009 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

8 Biodiesel from Tra fat with 2009 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 
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methanol using KOH catalyst 

assisted ultrasonic 

9 

Ảnh hưởng của mức độ chuyển 

hóa este đến các tính chất cơ bản 

của biodiesel được điều chế từ mỡ 

cá Tra 

2009 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

10 

Tối ưu hóa chuyển hóa ete mỡ cá 

tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 sử 

dụng phương pháp bề mặt đáp ứng 

2009 
Tạp chí Phát triển KH&CN, Đại học 

Quốc gia TPHCM ISSN 1859-0128 

11 

Điều chế biodiesel từ mỡ cá tra 

với xúc tác KOH/γ-Al2O3 sử 

dụng sự khuấy trộn của sóng siêu 

âm 

2010 
Tạp chí Phát triển KH&CN, Đại học 

Quốc gia TPHCM ISSN 1859-0128 

12 
Điều chế biodiesel từ mỡ cá basa 

xúc tác p-toluensulfonic 
2007 

Tuyển tập các công trình “Hội nghị 

khoa học và công nghệ Hóa học Hữu 

cơ” toàn quốc lần thứ IV, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội ISSN 978-604-62 

13 Phân tích biodiesel 2007 

Tuyển tập các công trình “Hội nghị 

khoa học và công nghệ Hóa học Hữu 

cơ” toàn quốc lần thứ IV, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội ISSN 978-604-62 

14 
Tổng hợp AKD từ mỡ cá basa sử 

dụng trong công nghệ xeo giấy 
2006 

Tạp chí Phát triển KH&CN, Đại học 

Quốc gia TPHCM ISSN 1859-0128 

15 
Phân tích biodiesel: Tiêu chuẩn và 

phương pháp 
2007 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Công thương ISSN 0868-3778 

16 
Sản xuất biodiesel: Triển vọng và 

thách thức 
2007 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Công thương ISSN 0868-3778 

17 
Những điều chưa biết về nguyên 

liệu mỡ cá trong sản xuất biodiesel 
2008 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Công thương ISSN 0868-3778 

18 
Nguyên liệu và giải pháp công 

nghệ mới cho sản xuất biodiesel 
2009 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Công thương ISSN 0868-3778 

19 

Biodiesel Production from Fat of 

Tra Catfish via Heterogeneous 

Basic-Catalyzed 

Transesterification Using 

Ultrasonic Mixing 

2011 

Proceedings of International Workshop 

on Advanced Materials and 

Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009) 

và e-Journal of Surface Science and 

Nanotechnology (Japan) 

20 
Điều chế biodiesel từ mỡ cá tra 

xúc tác baz rắn KOH/γ-Al2O3 
2011 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 

0866-708X 

21 

Phân tích metyl este tinh khiết 

trong biodiesel bằng phương pháp 

ghép khối phổ (GC/MSD) 

2012 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

22 

Nghiên cứu xu hướng mới trong 

tổng hợp biodiesel: 

interesterification mỡ ca tra với 

metyl acetat 

2013 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 

0866-708X 

http://www-nano.phys.sci.osaka-u.ac.jp/iwamn2009/
http://www-nano.phys.sci.osaka-u.ac.jp/iwamn2009/
http://www-nano.phys.sci.osaka-u.ac.jp/iwamn2009/
http://www-nano.phys.sci.osaka-u.ac.jp/iwamn2009/
http://www-nano.phys.sci.osaka-u.ac.jp/iwamn2009/
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23 

Tối ưu hóa quy trình xác định 

đồng thời glyxerin tự do và 

glyxerin tổng trong biodiesel bằng 

phương pháp GC/FID sử dụng 

chất tạo dẫn xuất BSTFA/TMCS 

2014 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

24 

Biodiesel production using solid 

base catalyst from catfish fat: 

optimization study via response 

surface methodology 

2014 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

25 
Nghiên cứu động học của phản 

ứng trao đổi este mỡ cá da trơn 
2015 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

26 

Tổng hợp dầu nhờn sinh học từ 

mỡ cá da trơn sử dụng khuấy trộn 

siêu âm tần số thấp 

2015 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

27 
Tổng hợp dầu nhờn sinh học từ 

mỡ cá da trơn 
2015 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

28 

Ảnh hưởng của nội chuẩn trong 

việc xác định metyl este có trong 

biodiesel bằng phương pháp 

GC/FID 

2015 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

29 

Nghiên cứu thay thế nội chuẩn 

trong việc xác định hàm lượng 

metyl este có trong biodiesel đi từ 

nguyên liệu mỡ cá da trơn bằng 

phương pháp GC/FID 

2015 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo 

lường toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất 

bản Khoa học và kỹ thuật ISBN 978-

604-67-0426-3 

30 

Xác định hàm lượng glyxerin tự 

do và glyxerin tổng trong 

biodiesel bằng phương pháp hai 

giai đoạn 

2015 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo 

lường toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất 

bản Khoa học và kỹ thuật ISBN 978-

604-67-0426-3 

31 

Impact of fluorine in chain of co-

solvent on solubility of AOT in 

supercritical carbon dioxide 

2013 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

32 

Nghiên cứu quá trình nhiệt phân 

vỏ hạt cà phê Lâm Đồng để nhận 

bio oils 

2015 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

33 

Determination of cortisol in 

oreochromis. sp plasma using the 

RH-HPLC (reverse phase - high 

performance liqiud 

chromatoghaphy) 

2015 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144 

34 

Tổng hợp poly(iso-butyl vinyl 

ether) với xúc tác dinuclear half-

metallocene 

2014 
Tạp chí Đại học Công nghiệp TPHCM 

ISSN 1859-3712 

35 
Effects of low frequency 

ultrasound on the synthesis of 
2016 

Kỷ yếu của hội nghị “2016 International 

Conference on Advanced Technology 
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biolubricant from the catfishfat and Sustainable Development – 

ICATSD2016” ISBN 978-604-92-0040-

3 

36 

Cooling Crystallization of Amino 

Acid L-Glutamic Acid: Effect of 

Cooling Policies On Crystal Size, 

Size Distribution And 

Polymorphism 

2016 

Kỷ yếu của hội nghị “23rd Regional 

Symposium on Chemical Engineering 

(RSCE2016) “ISBN 978-604-73-4690-

5, Section 3: Catalyst and reaction 

engineering 

37 

Development and validation of 

prussian blue method for 

determination of phenol in 

industrial effluent 

2019 Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 

38 
Flotation deinking of old 

newsprint using natural surfactants 
2019 Vietnam Journal of Chemistry 

39 

An efficient ecofriendly deinking 

approach for recycling of old 

newsprint 

2019 Tạp chí Công thương 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2021 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

 

 

 

 


