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 Đối tượng đăng ký: Giảng viên   ;                             Giảng viên thỉnh giảng  

 Ngành: Hóa học;                                                           Chuyên ngành: Hóa hữu cơ 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 1. Họ và tên người đăng ký: VŨ NGỌC TOÁN 

2. Ngày tháng năm sinh: 21/05/1978;       Nam ;          Nữ ;        Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                           Tôn giáo: Không. 

 3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:              

 4. Quê quán: Phú Thôn - Tân Khánh - Vụ Bản - Nam Định.  

 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phú Thôn - Tân Khánh - Vụ Bản - Nam Định.  

 6. Địa chỉ liên hệ: S103 - Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 Điện thoại nhà riêng:                                 Điện thoại di động: 0983604326;  

 E-mail: vntoanchem@gmail.com 

 7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

 - Từ 9/2000 đến 6/2007: Trợ lý nghiên cứu, Phòng Nghiên cứu Phòng Hóa- Sinh 

học/Phân viện Phòng chống Vũ khí NBC/Viện Hóa học- Vật liệu/Viện Khoa học và Công nghệ 

quân sự/Bộ Quốc phòng. 

 - Từ 7/2007 đến 7/2011: Trợ lý nghiên cứu, Phòng Thí nghiệm Cao phân tử/Viện Hoá 

học- Vật liệu/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng.  

 - Từ 8/2011 đến 5/2013: Phó Trưởng phòng, Phòng Hóa kỹ thuật/Viện Hoá học- Vật 

liệu/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng. 

 - Từ 6/2013 đến 5/2020: Trưởng phòng, Phòng Hóa kỹ thuật/Viện Hoá học- Vật 

liệu/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng. 

 - Từ 6/2020 đến 7/2020: Phụ trách Phòng Công nghệ Năng lượng/Viện Công nghệ 

mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng. 

- Từ 8/2020 đến nay: Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Hóa độc - Phóng 

xạ/Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng. 

 - Chức vụ: Hiện nay: Trưởng phòng;                    Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng 

 - Cơ quan công tác hiện nay: Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân 

sự/Bộ Quốc phòng.  

 - Địa chỉ cơ quan: số 17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại cơ quan: 069.516.281;        Địa chỉ E-mail: ……..…;       Fax: 024-38311190 

 - Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/BQP. 

 8. Đã nghỉ hưu từ tháng ................năm.............................................................. 

mailto:vntoanchem@gmail.com


- Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ........................................................... 

 - Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ): Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng. 

 9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 23 tháng 6 năm 2000; số văn bằng: C217101; ngành: Hóa 

học, chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Nơi cấp bằng Đại học (trường, nước): Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên/Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 24 tháng 4 năm 2009, số văn bằng: QM008209; ngành: 

Hóa học, chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Nơi cấp bằng Thạc sĩ (trường, nước): Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên/Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.     

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 24 tháng 12 năm 2015, số văn bằng: QT001222; ngành: 

Hóa học, chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Nơi cấp bằng Tiến sĩ (trường, nước): Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên/Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

 10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm ...., ngành: .... 

 11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở Viện Khoa học và 

Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng. 

 12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS liên ngành: Hóa học - 

Công nghệ thực phẩm. 

 13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

  - Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học;  

 - Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp chất, vật liệu và phương tiện phòng chống vũ khí hủy diệt 

lớn (CBRN), xử lý môi trường. 

 14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

 - Đã hướng dẫn 08 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (hướng dẫn chính 

03 học viên, hướng dẫn phụ 05 học viên);  

 - Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng: 09 đề tài, gồm: 02 đề tài cấp 

cơ sở, 02 đề tài cấp Viện KH-CN quân sự, 04 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Sở. 

 - Đã công bố (số lượng) 74 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế có uy tín; 

 - Đã được cấp: 01 giải pháp hữu ích; Số văn bằng: 2-0001081-000; Tên giải pháp: Túi 

cao su mềm trữ dầu; Ngày cấp văn bằng: 15/7/2013; Ngày công bố văn bằng: 26/8/2013. 

 - Số lượng sách đã viết: 04 giáo trình đào tại sau đại học và 01 chương của sách TK. 

- Số lượng sách đã xuất bản: 03 giáo trình, NXB Khoa học và Kỹ thuật xuất bản; 

 - Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: Không có. 

 15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì năm: 2015. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở năm: 2014, 2017, 2021. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cấp cơ sở năm: 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. 

 16. Kỷ luật: Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

 1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

 Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo và thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của 

Luật Giáo dục. Luôn trung thực, khách quan, hợp tác tốt với đồng nghiệp trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học, công nghệ và đào tạo. Tham gia công tác đào tạo đại học và sau đại học của đơn 

vị mình và các cơ sở đào tạo khác. Có những đóng góp nhất định cho ngành khoa học công nghệ 

quân sự và nước nhà. 

 2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Tổng số 04 năm. Trong đó có 03 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ như sau: 



TT 

 
Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số 

lượng 

ThS đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khoá luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ giảng 

trực tiếp/số giờ quy 

đổi/số giờ định mức 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018 - 2019 - - 1 (phụ) - - 180 180/203/135 

 3 năm học cuối 

2 2019 - 2020 - - 3 (phụ) - - 90 90/159/135 

3 2020 - 2021 - - 2 (chính) - - 180 180/274/135 

4 2021 - 2022 - - 
2 (phụ + 

chính) 
- - 135 135/205/140 

 3. Ngoại ngữ: 

 3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

 a) Được đào tạo ở nước ngoài : 

 - Học ĐH   ;                                                                           Tại nước: ..................... 

 - Bảo vệ luận án ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH  ;                  Tại nước: ......năm......... 

 b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước : 

            - Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……….. 

 c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài : 

 - Giảng dạy bằng ngoại ngữ: …............. Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): ................... 

 d) Đối tượng khác ;                                                                       Diễn giải: ..................... 

 3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, B2 (02/12/2013). 

 4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 Đã hướng dẫn 08 học viên cao học: 

TT 
Họ tên NCS  

hoặc HV 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

HD 

Thời 

gian 

hướng 

dẫn 

từ …. 

đến 

…. 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Toan 
 x  x 

01/2018 

-6/2018 

Trường Đại học 

KHTN/ĐHQGHN 
28/03/2019 

2 Lê Thị Hằng  x  x 

9/2018 

- 

9/2019 

Đại học Bách khoa 

Hà Nội 
24/06/2020 

3 Bùi Xuân Bách  x  x 

01/2019 

- 

6/2019 

Trường Đại học 

KHTN/ĐHQGHN 
22/05/2020 

4 
Trần Hoàng 

Nam 
 x  x 

01/2019 

-6/2019 

Trường Đại học 

KHTN/ĐHQGHN 
22/05/2020 

5 
Phan Trọng 

Nghĩa 
 x x  

8/2019 

-5/2020 

Trường Đại học 

KHTN/ĐHQGHN 
21/12/2020 

6 
Đoàn Công 

Danh 
 x x  

8/2020 

-5/2021 

Trường Đại học 

KHTN/ĐHQGHN 
30/12/2021 

7 
Nguyễn Mạnh 

Cương 
 x  x 

8/2020 

-8/2021 

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 
20/12/2021 

8 Ngô Thị Hạnh  x x  
4/2019-

12/2020 

Trường Đại học 

KHTN/ĐHQGHN 
28/03/2022 

  

 



5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo tạo từ trình độ đại học trở lên: Sau khi công nhận TS: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Viết MM 

hoặc CB,  

phần 

biên soạn 

Xác nhận của 

CSGDĐH 

(Số văn bản xác nhận 

sử dụng sách) 

1 

Hóa học các 

chất độc quân 

sự  

GT 

Nhà xuất bản 

KH-KT, 

2018 

2 

Chương 

1-6 

(trang 9 

đến 164) 

Giấy chứng nhận mục 

đích sử dụng sách của 

Viện Khoa học và 

Công nghệ quân sự, 

12/5/2021 

2 

Tên gọi và cơ 

chế các phản 

ứng hữu cơ 

GT 

Nhà xuất bản 

KH-KT, 

2018 

2 

Chương 

1-4 

(trang 6 

đến 140) 

Giấy chứng nhận mục 

đích sử dụng sách của 

Viện Khoa học và 

Công nghệ quân sự, 

16/5/2022 

3 

Các hợp chất 

hoạt động bề 

mặt và một số 

ứng dụng 

GT 

Nhà xuất bản 

KH-KT, 

2019 

2 

Chương 1 

(9-42), 

Chương 3 

(69-89), 

Chương 6 

(146-180)  

Giấy chứng nhận mục 

đích sử dụng sách của 

Viện Khoa học và 

Công nghệ quân sự, 

12/5/2021 

4 

Hóa học các 

hợp chất hữu cơ 

có hoạt tính 

sinh học 

GT - 2 
Chương 

1-4 

Đã nghiệm thu ngày 

03/11/2018, hiện chưa 

xuất bản 

5 

Chapter 8: 

Ability to 

remove azo dye 

from textile 

dyeing 

wastewaters of 

carbonaceous 

materials 

produced from 

bamboo leaves 

TK 

Springer, 

2021 

(ISSN 2662-

7108, ISSN 

2662-7116-e) 

4 Tham gia 

In Book: Novel 

materials for dye-

containing wastewater 

treatment 

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang 

... đến trang ... 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian  

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm) 

1  

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nhiên liệu Jet A1 

Dung Quất tới các chi tiết 

cao su chế tạo thùng dầu 

CN 

Cấp  

Viện Hóa học - 

Vật liệu 

2011-

2012 
12/9/2012 



mềm và foarm trên máy 

bay quân sự 

2  
Chế tạo keo tương đương 

keo dán Э5-2C (Nga) 
CN 

Cấp  

Viện Hóa học - 

Vật liệu 

2012-

2013 
18/7/2013 

3  

Nghiên cứu khảo sát vật 

liệu cơ bản trong động cơ 

quả đạn Kh-35E 

CN 

Cấp Viện Khoa 

học và Công 

nghệ quân sự 

2012-

2013 
29/8/2013 

4  

Chế tạo phương tiện giải 

độc nhanh cho nạn nhân 

trong các tình huống bạo 

động, khủng bố, đầu độc 

có sử dụng chất độc 

xyanua 

CN 

Cấp Viện Khoa 

học và Công 

nghệ quân sự 

2016-

2018 
27/9/2018 

5  

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình công nghệ chế tạo 

chất tẩy xạ theo nguyên lý 

tạo màng hấp thụ, phỏng 

theo mẫu decon gel 1108 

dùng cho các công trình 

xây dựng sau các vụ nổ và 

sự cố hạt nhân 

TK 
Cấp Bộ Quốc 

phòng 

2017-

2019 
28/3/2019 

6  

Nghiên cứu tổng hợp và 

đánh giá hoạt tính của 

Pralidoxime chloride (2-

PAM) làm thuốc giải độc 

đặc hiệu đối với nhiễm độc 

thuốc bảo vệ thực vật họ 

lân hữu cơ và chất độc 

thần kinh 

CN Cấp Bộ Y tế 
2017-

2019 
24/12/2019 

7  

Nghiên cứu xây dựng quy 

trình tổng hợp hoạt chất 

obidoxime chloride làm 

nguyên liệu dược 

CN 
Cấp Sở KHCN 

Tp. Hồ Chí Minh 

2017-

2019 

 

09/7/2019 

8  

Sản xuất loạt “0” chất tẩy 

xạ LRD-1 và chất tẩy xạ 

MRD-1 năm 2020 

CN 
Cấp Bộ Quốc 

phòng 

2020-

2021 
23/7/2021 

9  

Nghiên cứu chế tạo chất và 

phương tiện mô phỏng tình 

huống hoặc sự cố phóng xạ 

trên mặt đất sử dụng trong 

huấn luyện, diễn tập 

CN 
Cấp Bộ Quốc 

phòng 

2018-

2021 

Đã nghiệm thu cấp 

cơ sở (28/12/2021) 

  

 Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

 7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng 

chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế): 

 7.1.a. Bài báo khoa học đã công bố: 



TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Q) 

Số 

trích 

dẫn 

của 

bài 

báo 

Tập/ 

số/trang 

 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ  

1  

Contribution to 

synthesis of some 

3’-acetylcoumarin 

(tetra-O-acetyl-β-D-

glucopyranosyl)thio

semicarbazones 

2 

 

Tạp chí Hoá học 

ISSN: 0866-7144 
- - 

47(2A)/ 

480-484 
01/2009 

2  

Contribution to 

synthesis of 3”-

acetylcoumarin (per-

O-acetyl-β-D-

galactopyranosyl)-

thiosemicarbazones 

3  
Tạp chí Hoá học 
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 - Trong đó:  

Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ứng viên là 

tác giả chính sau Tiến sĩ: 25 bài  (23, 25, 26, 27, 28, 30, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 

53, 54, 56, 57, 58, 59, 63,70). 

 7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg): 

Không có. 

 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:  

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 
Tên cơ quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/đồng 

tác giả 

Số 

tác 

giả 

1 Túi cao su mềm trữ dầu Cục Sở hữu trí tuệ 15/07/2013 Đồng tác giả 8 

 7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không có 

https://doi.org/10.1007/s42729-021-00736-1
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5174


 8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào 

áp dụng thực tế: 

TT 

Chương trình đào 
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sử dụng 
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thực tế  
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1 

Chương trình 
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hữu cơ 
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Hợp đồng thuê 

khoán chuyên 
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Viện KH-CN 

quân sự 

Biên bản 

nghiệm thu và 

thanh lý hợp 
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30/9/2016 

 

2 

Đề cương chi tiết 

02 môn học thuộc 

học phần trình độ 

tiến sĩ chuyên 

ngành Hóa lý 

thuyết và Hóa lý và 

chuyên ngành Hóa 

hữu cơ 

Chủ trì 

Hợp đồng thuê 

khoán chuyên 

môn số 

168/HĐĐT ngày 

30/9/2016 

Viện KH-CN 

quân sự 

Biên bản 

nghiệm thu và 

thanh lý hợp 

đồng ngày 

30/11/2016 

 

3 

Đề cương chi tiết 

03 học phần trình 

độ tiến sĩ chuyên 

ngành Hóa hữu cơ 

và 01 học phần 

trình độ tiến sĩ 

chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường 
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Hợp đồng thuê 

khoán chuyên 
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23/8/2019 

 

 9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế:  

Số năm thâm niên của ứng viên là 04 năm. Đề xuất sử dụng công trình khoa học quy 

đổi để thay thế vì ứng viên chưa đủ 06 năm thâm niên. 

 C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

 Tôi cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 
Vũ Ngọc Toán 

 


