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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 LƯỢC 
 

Họ và tên:     Huỳnh Thị Diễm   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1994  Nơi sinh: An Giang 

Quê quán: An Giang    Dân tộc: Kinh  Tôn giáo:  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 132/42/39/53A Hùng Vương, Thới Bình, Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0916 18 62 53   E-mail: htdiem@ctu.edu.vn  

Chức vụ: Nghiên cứu viên     Đơn vị công tác: Khoa Môi trường và Tài 

nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Khoa học Môi trường 

   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy   Thời gian đào tạo: 2012 - 2016 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Khoa học Môi trường  Năm tốt nghiệp: 2016 

Tên luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu sử dụng than trấu góp phần giảm phát thải khí CH4 trong 

canh tác lúa” 

2. Thạc sĩ 

Hệ đào tạo: Chính quy             Thời gian đào tạo: 2017 - 2019 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ  

Ngành học: Khoa học Môi Trường  Năm tốt nghiệp: 2019 

Tên luận văn tốt nghiệp: “Ước tính sự phát thải khí CH4 trong mùa khô ở Vườn Quốc Gia U 

Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang” 

3. Ngoại ngữ 

Anh văn     Mức độ thành thạo: B1  
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4. Các chứng chỉ chuyên môn khác 

a. Giấy chứng nhận tham dự đào tạo về “Quản lý chất lượng môi trường nước phục 

vụ nuôi trồng thủy sản” tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ từ 25/08/2014 đến 

ngày 03/09/2014 

b. Giấy chứng nhận tham dự đào tạo về “Quan trắc chất lượng môi trường nước” tổ 

chức tại Trường Đại học Cần Thơ từ 22/08/2016 đến 31/08/2016. 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

Thời gian Công việc thực hiện Nơi thực hiện 

2012 - 2014 Sinh viên ngành Khoa học Môi trường Trường Đại học Cần Thơ 

2014 - 2016 Tham gia nghiên cứu (tình nguyện viên) và 

thu thập và phân tích mẫu nước, không khí, 

đất cho dự án Nghiên cứu sản xuất khí sinh 

học bền vững từ rơm tại trợ bởi DANIDA 

Trường Đại học Cần Thơ 

2016 – 2018 Tham gia trợ giảng môn thực hành phân tích 

Hóa Môi trường 

Tham gia thu thập và phân tích mẫu nước, 

không khí, đất cho dự án Nghiên cứu sản xuất 

khí sinh học bền vững từ rơm tài trợ bởi 

DANIDA 

Tham gia thu thập và phân tích mẫu cho dự 

án JIRCAS  

Phòng thí nghiệm khí sinh 

học – dự án SuBProM tại 

Trường Đại học Cần Thơ 

2019 - nay Nghiên cứu viên – Bộ môn Khoa học Môi 

trường – Khoa Môi trường và TNTN -  

Trường Đại học Cần Thơ 

Tham gia trợ giảng môn thực hành phân tích 

Hóa Môi trường 

Tham gia thu thập và phân tích mẫu nước, 

không khí, đất cho các dự án 

Phòng thí nghiệm Độc học 

Môi trường, Chất lượng 

môi trường và khí sinh 

học Trường Đại học Cần 

Thơ 

 

2. Quá trình tham gia các hoạt động tập huấn chuyên môn khác  

 

Thời gian Công việc thực hiện Nơi công tác 

08/2014 đến 

09/2014  

Tham gia tập huấn về “Quản lý chất lượng 

môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy 

sản” 

Trường Đại học Cần Thơ 

08/2016 Tham gia tập huấn về “Quan trắc chất lượng 

môi trường nước” 

Trường Đại học Cần Thơ 

06/2018 đến 

08/2018 

Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại 

Nhật Bản 

Trường đại học Kỹ thuật 

và Nông nghiệp Tokyo- 

Nhật Bản 

 

                                        Cần Thơ, ngày      tháng    năm    

      Người khai 
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             Huỳnh Thị Diễm 


