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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  85  /SĐH 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo “Quy trình tổ chức và triển khai bảo vệ 
luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến”, áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội do dịch 
bệnh covid-19 (Quy trình đính kèm).   

Nhà trường hướng dẫn cụ thể kế hoạch thực hiện việc bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức 
trực tuyến như sau:  
1. Bảo vệ luận án cấp Đơn vị chuyên môn (cấp ĐVCM) 
1.1. Đối với Nghiên cứu sinh (NCS) đã gửi hồ sơ luận án đến thành viên hội đồng trước ngày 
11/6/2021 (Danh sách đính kèm). 

- NCS gửi thêm phiếu đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 1b) qua email cho Giảng viên phụ 
trách ngành. 

- Giảng viên phụ trách ngành liên hệ với thành viên hội đồng lấy ý kiến tham gia họp hội 
đồng trực tuyến (mẫu 8) và đề xuất ngày họp Hội đồng chính thức (ngày họp Hội đồng sớm nhất 
là sau 10 ngày kể từ ngày thông báo cho phòng ĐT SĐH). 

- Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.1 Quy trình đính kèm. 
1.2. Đối với NCS đã nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trực tuyến cho Giảng viên phụ trách 
ngành vào tháng 6/2021. 

- NCS gửi thêm phiếu đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 1b) qua email cho Giảng viên phụ 
trách ngành. 

- Giảng viên phụ trách ngành xét hồ sơ đăng ký bảo vệ theo hướng dẫn như mục 5.1 của 
Quy trình đính kèm. 

- Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.1 Quy trình đính kèm. 
1.3. Đối với NCS chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án: 

Các bước thực hiện như mục 5.1 của Quy trình đính kèm. 
2. Phản biện độc lập:  

Các bước thực hiện như mục 5.2 và mục 5.3 của Quy trình đính kèm. 
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3. Bảo vệ luận án cấp Cơ sở đào tạo (cấp CSĐT) 
3.1. Đối với NCS đã gửi hồ sơ luận án đến thành viên hội đồng và đã đăng báo SGGP lịch 
bảo vệ luận án trước ngày 30/5/2021. (Danh sách đính kèm) 

- NCS gửi thêm phiếu đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 14b) qua email cho Giảng viên phụ 
trách ngành. 

- Giảng viên phụ trách ngành liên hệ với thành viên hội đồng lấy ý kiến tham gia họp hội 
đồng trực tuyến (mẫu 8) và đề xuất ngày họp Hội đồng chính thức (ngày họp Hội đồng sớm nhất 
là sau 15 ngày kể từ ngày thông báo cho phòng ĐT SĐH). 

- Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.4 Quy trình đính kèm. 
3.2. Đối với NCS đã nộp luận án trước ngày 15/5/2021 và chưa đăng báo SGGP lịch bảo vệ 
luận án. (Danh sách đính kèm) 

- NCS gửi thêm phiếu đăng ký bảo vệ trực tuyến (mẫu 14b) qua email cho Giảng viên phụ 
trách ngành. 

- Giảng viên phụ trách ngành liên hệ với thành viên hội đồng lấy ý kiến tham gia họp hội 
đồng trực tuyến (mẫu 8) và xác định ngày họp Hội đồng chính thức (ngày họp Hội đồng sớm 
nhất là sau 20 ngày kể từ ngày thông báo cho phòng ĐT SĐH). 

- Phòng ĐT SĐH hướng dẫn NCS đăng báo SGGP. 
- Các bước tiếp theo thực hiện như hướng dẫn tại mục 5.4 Quy trình đính kèm 

3.3. Đối với NCS chưa nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án 
Các bước thực hiện như mục 5.4. của Quy trình đính kèm. 
 
Nhà trường thông báo đến Khoa, Bộ môn, nghiên cứu sinh, cán bộ hướng dẫn và các đơn 

vị liên quan được biết và thực hiện. 
 
Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Website: sdh.hcmus.edu.vn; 
- Ban giám hiệu (báo cáo); 
- Lưu VT, SĐH. 
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DANH SÁCH NCS GỬI HỒ SƠ LUẬN ÁN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
BẢO VỆ LATS CẤP ĐVCM TRƯỚC NGÀY 11/6/2021 

 

Stt Họ và tên NCS Ngành Tên đề tài luận án 
Ngày gửi 

luận án đến 
HĐ 

1 LÊ HỮU KỲ SƠN Toán giải tích 

Tính giải được và các tính chất của 
nghiệm cho một số phương trình phi 
tuyến chứa số hạng phi địa phương 
dạng Kirchhoff - Carrier 

18/05/2021 

2 VÕ ĐỨC THỊNH Toán ứng 
dụng 

Một số vi phân suy rộng và ứng dụng 
trong tối ưu không trơn 30/05/2021 

3 ĐẶNG HẢI LONG Toán ứng 
dụng 

Các kết quả dạng Farkas cho các hệ 
hàm vectơ và ứng dụng 30/05/2021 

4 HUỲNH THANH TOÀN Toán ứng 
dụng 

Nghiên cứu mô hình truyền sóng của 
phương trình SchrÖdinger có nhiễu 
phi tuyến và các mô hình sóng liên 
quan 

28/05/2021 

5 NGUYỄN ANH TUẤN 
Vật lý 
nguyên tử và 
hạt nhân 

Tương tác chùm electron 10 MeV từ 
máy gia tốc RF-LINAC trong vật liệu 
chiếu xạ và nghiên cứu khả năng sử 
dụng chùm electron từ máy gia tốc 
plasma wakefield trong chiếu xạ 

26/05/2021 

6 NGUYỄN HỒNG HẢI Vật lý địa cầu 

Sử dụng thuật toán phân tích mốt 
thực nghiệm hai chiều (BEMD) để 
nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Nam 
bộ bằng tài liệu từ và trọng lực 

12/05/2021 

7 TIÊU TƯ DOANH Quang học 

Chế tạo, nghiên cứu tổ hợp vật liệu 
Graphene, ZnO và Ag ứng dụng cho 
đế SERS trong phân tích quang phổ 
raman 

15/05/2021 

8 LÊ ĐẠI NAM 
Vật lý lý 
thuyết và vật 
lý toán 

Hàm Green cho bài toán Micz-Kepler 
chín chiều 10/06/2021 

9 TRẦN THỊ PHƯƠNG 
THẢO 

Hóa lý thuyết 
và hóa lý 

Nghiên cứu thu hồi một số kim loại từ 
bảng mạch điện tử bằng phương pháp 
điện hoá 

17/05/2021 
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Stt Họ và tên NCS Ngành Tên đề tài luận án 
Ngày gửi 

luận án đến 
HĐ 

10 ĐÁI HUỆ NGÂN Hóa lý thuyết 
và hóa lý 

Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối sợi 
tre thành hydro bằng phương pháp 
lên men kết hợp tiền xử lý oxy hóa 
nâng cao nguyên liệu 

14/06/2021 

11 NGUYỄN TRƯƠNG 
CÔNG MINH 

Hóa lý thuyết 
và hóa lý 

Nghiên cứu cơ chế ức chế enzyme 
Acetyl-Coa Carboxylase trong điều 
trị hội chứng chuyển hoá acid béo 
bằng các phương pháp hoá tin 

09/06/2021 

12 CHU NGUYÊN THANH Di truyền học 

Nghiên cứu một số đặc điểm di truyền 
liên quan đến khả năng thúc đẩy tăng 
trưởng thực vật và kiểm soát sinh học 
của vi khuẩn Pseudomonas phân lập 
tại Việt Nam 

30/05/2021 

13 CÙ NGUYÊN ĐỊNH Sinh thái học 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái 
loài cá heo Ông Sư (Orcaella 
brevirostris) vùng biển quần đảo Bà 
Lụa, Kiên Giang 

06/06/2021 

 

DANH SÁCH NCS ĐÃ ĐĂNG BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG  
LỊCH BẢO VỆ LATS CẤP CSĐT TRƯỚC NGÀY 30/5/2021 

 

Stt Họ và tên NCS Ngành Tên đề tài luận án 
Ngày gửi 

luận án đến 
HĐ 

1 HÀ THỊ MỸ NGÂN Công nghệ 
sinh học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim 
loại lên việc khắc phục một số hiện 
tượng bất thường của cây trồng nuôi 
cấy in vitro 

06/04/2021 

2 NGUYỄN THỊ NGỌC 
THANH Di truyền học 

Nghiên cứu xác định các SNP có liên 
quan nguy cơ ung thư vú ở người 
Việt Nam 

03/05/2021 

3 HUỲNH NGUYỄN PHONG 
THU 

Vật lý 
nguyên tử 

Nghiên cứu xác định một số ảnh 
hưởng đến nồng độ phóng xạ radon 
trong đất 

07/04/2021 

4 PHAN THỊ THÙY GIANG 
Vật lý 
nguyên tử và 
hạt nhân 

Phát triển mô hình tính toán vật lý và 
tối ưu hóa quản lý nhiên liệu vùng 
hoạt (HEU) của lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt 

07/04/2021 
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5 TRỊNH HOÀNG DƯƠNG Hóa hữu cơ 

Khảo sát thành phần hóa học của vỏ 
trái bứa Planchon (Garcinia 
planchonii) và rễ cây xáo tam phân 
(paramignya trimera) 

28/04/2021 

 



6 

DANH SÁCH NCS ĐÃ GỬI HỒ SƠ LUẬN ÁN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
TRƯỚC NGÀY 15/5/2021 VÀ CHƯA ĐĂNG BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG  

LỊCH BẢO VỆ LATS CẤP CSĐT 
 

Stt Họ và tên NCS Ngành Tên đề tài luận án 
Ngày gửi 

luận án đến 
HĐ 

1 VÕ THỊ TUYẾT MAI Toán giải tích 
Khảo sát một số bài toán biên cho 
phương trình sóng Kirchhoff-
Carier-Love phi tuyến 

28/04/2021 

2 NGUYỄN LÝ HOÀNG NGÂN Vi sinh vật 
học 

Nghiên cứu đặc điểm đề kháng 
kháng sinh và các gen mã hóa yếu 
tố độc lực của Escherichia coli 
sinh b -Lactamase phổ mở rộng 

08/04/2021 

3 PHAN THANH THĂNG 
Sinh lý học 
người và 
động vật 

Đánh giá giá trị chẩn đoán và 
theo dõi điều trị trên bệnh nhân 
ung thư phổi không tế bào nhỏ 
giai đoạn IIIB và IV bằng xét 
nghiệm đột biến gen EGFR huyết 
tương 

12/05/2021 

 


