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Cùng bình chọn cho 2 giảng viên của Đại học Duy Tân nhận 

giải Quả Cầu Vàng năm 2019 

 

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là hoạt động do Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng trẻ có thành tích 

xuất sắc trong học tập, khoa học và công nghệ. Năm 2019, Đại học Duy Tân vinh dự có 2 giảng viên lọt 

vào top 20 vòng bình chọn online để chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhận giải Quả Cầu vàng năm 2019. 

  

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 

trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu 

khoa học và áp dụng các thành tựu Khoa học Công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Giải thưởng 

cũng đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà quản lý, các lực lượng xã hội đối với 

công tác đào tạo và trọng dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần bồi dưỡng đội 

ngũ nhân tài cho đất nước. 

  

 

TS. Trần Nguyễn Hải là ứng viên cho lĩnh vực Công nghệ Môi trường 
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Mỗi năm, giải thưởng được trao cho tối đa 10 cá nhân xuất sắc nhất thuộc các lĩnh vực: Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông (từ 2003 đến nay); Công nghệ Y dược, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường 

(từ 2011 đến nay) và Công nghệ Vật liệu mới (từ 2016 đến nay). 

  

Năm 2019, Đại học Duy Tân có 2 giảng viên lọt vào top 20 vòng bình chọn online để chọn ra 10 gương 

mặt tiêu biểu cho giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là: 

  

- TS. Hồ Thanh Tâm - Công nghệ Sinh học 

- TS. Trần Nguyễn Hải - Công nghệ Môi trường 

  

Ứng viên thuộc lĩnh vực Công nghệ Môi trường năm nay của Đại học Duy Tân là TS. Trần Nguyễn Hải 

đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng tại Tp. Hồ Chí Minh. TS. Trần Nguyễn Hải có 

thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật với 48 nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín 

quốc tế trong đó có 27 bài thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính). TS. Trần Nguyễn Hải nhận tài trợ 

từ Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (MOST) để tham dự báo cáo Oral tại hội thảo quốc tế tổ chức tại 

Widener University, Hoa Kỳ 2016; phần thưởng “Rising Star Award” do tạp chí Waste Management & 

Research bình chọn năm 2016,... cùng nhiều hoạt động cộng đồng tích cực như: tham gia Hành trình về 

nguồn do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trực thuộc Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 

năm 2019; đại diện cho NXB Bentham Science tại Việt Nam thời gian từ 2019 đến 2020,... 
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TS. Hồ Thanh Tâm thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học 

  

Ở lĩnh vực Công nghệ Sinh học, TS. Hồ Thanh Tâm của Đại học Duy Tân ghi nhiều dấu ấn trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học như: 10 bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế; 5 báo cáo khoa 

học được đăng toàn văn trong kỷ yếu các hội nghị khoa học quốc tế; đồng tác giả của 1 Chương sách 

chuyên khảo của Nhà xuất bản SPi Technologies India Private Ltd 2019,... và nhiều hoạt động cộng đồng 

khác như: sáng lập và tổ chức duy trì hoạt động của tờ báo A19 về thông tin, diễn đàn của sinh viên khoa 

Sinh học, trường Đại học Đà Lạt (2009 - 2011); Chi Hội trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc 

gia Chungbuk (Hàn Quốc), nhiệm kì 2015 - 2017 là Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Hiệp hội bóng 

đá Việt Nam tại Hàn Quốc (từ 2019 đến nay); giải Nhì với tác phẩm “Thư gửi con gái” tại cuộc thi Tìm 

hiểu văn hóa, lịch sử - Tự Hào Việt Nam 2019,... 

  

Để tôn vinh 2 giảng viên của Đại học Duy Tân lọt vào top 20 vòng bình chọn online để chọn ra 10 gương 

mặt tiêu biểu cho giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2019, kính mong Quý 

Thầy Cô, Cán bộ, Nhân viên cùng toàn thể Sinh viên toàn trường cùng tham gia bình chọn. Cách thức 

bình chọn như sau: 

  

Cách thức bình chọn rất đơn giản: 

1. Truy cập vào link bên dưới, vào mục bầu chọn 

2. Đánh dấu tick vào ô 

"Hồ Thanh Tâm - Công nghệ Sinh học" 

"Nguyễn Trần Hải - Công nghệ môi trường" 

3. Tick vào ô "Tôi không phải người máy" rồi gửi bình chọn. 

Mọi người có thể gửi ý kiến ở mục ý kiến (trước lúc gửi bình chọn) 

Link bầu chọn: http://qcv.tainangviet.vn/binh-chon/ 

  

(Truyền Thông) 
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