
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                

 

 

 

 
 

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 
  

 

 

Ngành đào tạo:   CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

Mã số:    9420201 

Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nha Trang 

Trình độ đào tạo:   Tiến sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Khánh Hòa, 2019



 2

MỤC LỤC 

 

Phần I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ................................................... 3 

1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang ................................................................ 3 

1.2. Giới thiệu về Viện Công nghệ sinh học và Môi trường ........................................... 4 

1.3. Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học ......... 8 

1.4. Lý do đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học ......... 10 

Phần II. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO ............................................................ 13 

2.1. Khái quát chung về quá trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang ................. 13 

2.2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu ......................................................................... 16 

2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ............................................................................... 23 

2.3.1. Thiết bị phục vụ đào tạo ...................................................................................... 23 

2.3.2. Thư viện ............................................................................................................... 25 

2.3.3. Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành ............................ 29 

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học ............................................................................. 30 

2.4.1. Đề tài khoa học đã thực hiện ............................................................................ 30 

2.4.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án ............................................................... 34 

2.4.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu ..................................................... 35 

2.5. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ......................................... 42 

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO .......................................... 48 

3.1. Chương trình đào tạo .............................................................................................. 48 

3.1.1. Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo ............................................................... 48 

3.1.2. Tóm tắt chương trình đào tạo .............................................................................. 48 

3.2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ............................... 52 

3.2.1. Kế hoạch tuyển sinh ............................................................................................ 52 

Phần 4. CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN .................................................... 61 



 3

Phần I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang 

Trường Đại học Nha Trang hiện nay (trước đây là Trường Đại học Thủy sản) 

tiền thân là Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông lâm 

(nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-

CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản, trực 

thuộc Tổng cục thuỷ sản. Từ năm 1976-2006, trường được đổi tên thành một số tên 

gọi khác nhau như Trường Đại học Hải sản (1976 - 1981), Trường Đại học Thủy sản 

(1981 - 2006) trực thuộc Bộ Thuỷ sản quản lý. Hiện nay, Trường Đại học Nha Trang 

được xem là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học có bề dày truyền thống hơn 60 năm 

và đã có 40 năm đứng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trường đã đào tạo và cung 

cấp nguồn nhân lực quan trọng về khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế - xã hội cho 

khu vực, đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển của khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên cũng như của ngành Thủy sản Việt Nam.  

Trường Đại học Nha Trang có sứ mạng là đào tạo nhân lực trình độ cao; 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa 

lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Tầm nhìn của Nhà trường là đến năm 2030 là trường đại học định hướng ứng 

dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông 

Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu. 

  Cơ sở chính của Trường Đại học Nha Trang với khuôn viên rộng 24 héc ta, tọa 

lạc tại một trong những vị trí đẹp nhất bên bờ vịnh Nha Trang, là một địa chỉ văn hóa, 

khoa học trọng điểm của thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Trường Đại học Nha 

Trang hiện có 16 khoa, viện đào tạo; 4 viện, trung tâm nghiên cứu - chuyển giao công 

nghệ và 11 đơn vị quản lý, phục vụ đào tạo. 

  Đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu cơ hữu Trường Đại học Nha Trang hiện 

nay (năm 2019) có 596 người, trong đó có 414 (70%) giảng viên, với 18 phó giáo sư; 

104 tiến sĩ; 30 GV đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 32 GV đang làm nghiên cứu 

sinh trong nước. Trên 60% trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại các nước phát triển (Mỹ, 

Đức, Nhật, Pháp, Nga, Na Uy, Úc, Hàn Quốc…) và trên 50% trình độ thạc sĩ được đào 

tạo ở nước ngoài. Dự kiến đến năm 2020, có trên 50% cán bộ giảng dạy Nhà trường sẽ 

có học vị tiến sĩ.  

  Nhà trường hiện đang đào tạo 5 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 15 chuyên ngành 
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trình độ thạc sĩ, 31 ngành trình độ đại học. Lưu lượng người học thường xuyên của 

Trường: hơn 70 nghiên cứu sinh, trên 1.000 học viên cao học, hơn 13.000 sinh viên 

chính quy tại Nha Trang. 

  Trường Đại học Nha Trang hiện nay đang hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với 

gần 60 trường đại học, viện nghiên cứu của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức phi 

chính phủ trên thế giới.  

  Trường Đại học Nha Trang đã 2 lần đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo 

nguồn nhân lực bậc cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Năm 2009 là một trong 20 trường đại 

học đầu tiên của cả nước được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công 

nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Năm 2018 tiếp tục nhận Giấy chứng nhận kiểm 

định chất lượng lần 2 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH QG TPHCM 

cấp. 

  Ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, 

hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Tháng 7/2006, 

Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 

1.2. Giới thiệu về Viện Công nghệ sinh học và Môi trường 

Viện CNSH & MT được thành lập ngày 30/8/2006 theo quyết định 634/QĐ- 

ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.  

Chức năng và nhiệm vụ:  

- Nghiên cứu và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về CNSH phục 

vụ cho các lĩnh vực công nghệ thực phẩm, thủy sản và nông nghiệp, các dự án phát 

triển và chuyển giao công nghệ; 

- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh học và môi 

trường trong chẩn đoán bệnh động vật thủy sản, sản xuất giống và thức ăn cho động 

vật thủy sản, xử lý môi trường, phân tích và đánh giá tác động môi trường, …. ; 

- Tổ chức đào tạo đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học và 

Công nghệ kỹ thuật môi trường; tham gia đào tạo nghiên cứu sinh và cao học thuộc 

chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Nuôi trồng 

thủy sản, … đồng thời hỗ trợ các phòng thí nghiệm trong toàn trường;  

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các lớp ngắn hạn về kỹ thuật sinh học phân tử, chẩn đoán 

bệnh, kỹ thuật sắc ký…; tư vấn và triển khai ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học 
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và Công nghệ kỹ thuật môi trường tại các cơ sở nghiên cứu và các địa phương trong 

khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; 

- Làm dịch vụ đánh giá phân tích chất lượng thực phẩm, phân tích đánh giá môi 

trường, phân tích vi sinh vật, xét nghiệm bệnh thủy sản ... 

Nhân sự:  

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Viện hiện có gần 40 người: 2 PGS, 6 Tiến sĩ và gần 30 

thạc sĩ (trong đó có 10 nghiên cứu sinh đang học ở trong và ngoài nước). Bên cạnh đó, 

Viện được sự hỗ trợ, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các giảng viên đầu 

ngành của các khoa, các bộ môn khác ở trong trường, sự hợp tác, giúp đỡ trong đào tạo 

và NCKH của các viện, trường trong tỉnh Khánh Hòa và cả nước. 

Cơ sở vật chất:  

Từ năm 2006 đến nay, Viện CNSH, được Bộ giáo dục và Đào tạo ưu tiên đầu tư trang 

bị những thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ, sản xuất năm 2009 và mới đây, có 

nguồn gốc từ Mỹ, Pháp, Đức, phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu ngành Công nghệ 

sinh học và các ngành có liên quan như:  

- Thiết bị nhân gen (PCR);  

- Thiết bị nhân gen và định lượng gen (Real Time PCR) sử dụng trong các lĩnh vực: 

xác định sản phẩm sinh vật chuyển gen (GMO), vi sinh vật, virus;  

- Thiết bị định danh vi khuẩn bằng kỹ thuật Real Time PCR (BAX Q7); Hệ thống 

ELISA; Thiết bị điện di protein;  

- Thiết bị điện di DNA; Hệ thống sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LCMS/MS) 

để phân tích acid amine, thuốc trừ sâu, các chất độc,…;  

- Máy đo DO/pH/Sal/Cond/mV/ORP/toC cầm tay;  

- Máy so mầu UV/VIS;  

- Máy đo mầu thực phẩm cầm tay;  

- Thiết bị đo độ nhớt;  

- Thiết bị đo lưu biến thực phẩm;  

- Thiết bị quay mẫu chân không;  

- Thiết bị lượng Protein bằng quang phổ hấp thụ phân tử (UV/VIS);  

- Thiết bị xác định độc tố trong thực phẩm;  

- Thiết bị điều nhiệt lạnh;  
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- Kính hiển vi 3 mắt ngắm có camera và máy tính;  

- Kính hiển vi soi nổi;  

- Kính hiển vi soi ngược;  

- Máy đếm và đo kích thước khuẩn lạc tự động có độ phân giải cao;  

- Máy dập mẫu vi sinh;  

- Thiết bị nuôi cấy vi sinh;  

- Thiết bị lên men tự động;  

- Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử (ASS) để phân tích ion kim loại;  

- Bộ quang phổ phát xạ Plasma ghép cặp phản ứng (ICPMS) dùng trong phân tích tất 

cả các ion trong bảng hệ thống tuần hoàn và phân tích đồng vị phóng xạ;  

- Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ nhiều lần (GCMS/MS); 

- Hệ thống sắc ký lỏng (HPLC), thiết bị đo TOC, BOD, COD, thiết bị đo và lấy mẫu 

các chỉ tiêu môi trường không khí, nước, đất. 

Phòng thí nghiệm của Viện đã được công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 

ngày 26/6/2008 với 25 chỉ tiêu phân tích về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và môi 

trường. Hiện nay các phòng thí nghiệm của trường do Trung tâm thí nghiệm thực hành 

quản lý trong đó các PTN liên quan đến CNSH gồm: Phòng TN Vi sinh, Phòng TN 

Sinh học phân tử, Phòng Sắc ký, Phòng thiết bị lạnh, … 

Quy mô đào tạo: 

Hiện nay Viện đang đào tạo gần 1000 sinh viên bậc đại học chính quy ngành Công 

nghệ sinh học và Công nghệ kỹ thuật môi trường; tham gia đào tạo gần 100 học viên 

trong chương trình thạc sĩ Công nghệ sinh học. 

Các hướng nghiên cứu Viện đang thực hiện: 

- Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật, khảo sát và đánh giá đa dạng sinh học, 

nghiên cứu di truyền sinh thái và tiến hóa để quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản; 

nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học; bảo tồn các nguồn 

gen quý hiếm ở khu vực miền trung và cả nước; 

- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về vi sinh vật biển và thực phẩm, vi sinh vật sinh 

bacteriocin, vi sinh vật sinh hoạt chất ức chế ung thư, sản xuất chế phẩm probiotic cho 

động vật thủy sản; 



 7

- Nghiên cứu tác nhân gây bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản, ứng dụng kỹ thuật 

sinh học phân tử trong chẩn đoán và phòng ngừa tác nhân gây bệnh; nghiên cứu sản 

xuất chế phẩm vacxin và các chế phẩm sinh học phòng trị bệnh cho vật nuôi, và bảo vệ 

an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất giống các 

đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu và góp phần vào công 

cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển ngành nghề mới để cải thiện đời sống các cộng 

đồng dân cư; 

- Ứng dụng công nghệ gen và nuôi cấy mô tế bào để bảo vệ và nhân giống các nguồn 

gen quý hiếm, các vật nuôi, cây trồng,  cây dược liệu phục vụ công, nông, lâm và ngư 

nghiệp; 

- Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học, các vật liệu sinh học ứng dụng trong 

thực phẩm và y, dược học; 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm và nông sản sau 

thu hoạch, chuyển giao công nghệ chế biến nông thủy sản; 

- Khảo sát và giám sát mức độ ô nhiễm môi trường khu dân cư, cơ sở sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng và sản xuất thủy sản.  Đánh giá tác động môi trường cho các dự án 

đầu tư và phát triển về công, nông, ngư nghiệp. Điều tra nghiên cứu môi trường ven 

biển làm cơ sở xây dựng quy hoạch phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản.  

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ hệ thống xử lí 

nước thải, rác thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, để giảm mức độ ô nhiểm và tác động 

môi trường sinh vật đến con người.        

  Trong những năm gần đây, Viện là một trong những đơn vị dẫn đầu Trường Đại 

học Nha Trang về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Viện hiện đang 

chủ trì và tham gia nhiều đề tài các cấp (Nhà nước, đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường), 

và các dự án quốc tế. Các đề tài đang thực hiện từ các nguồn như quĩ khoa học quốc 

gia (NAFOSTED), đề tài cấp nhà nước và cấp bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNN, Bộ Công thương quản lý. Các dự án quốc tế 

được tài trợ từ Cộng đồng châu Âu (EU), Chuương trình đối tác tăng cường (PEER)- 

cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và NORAD- chính phủ Na Uy... Các đề 

tài/dự án kể trên đã và đang được thực hiện, góp phần thiết thực cho việc nâng cao 

chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, năng lực nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ của Viện đối với xã hội và cộng đồng. Bên cạnh đó, viện cũng thực hiện các dự 

án hợp tác với các trường và viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh, ví dụ Phân viện Thú y 
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miền Trung, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang, Viện Hải dương học Nha 

Trang. Các đề tài/dự án hỗ trợ kinh phí/học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu 

sinh thực hiện luận văm tốt nghiệp và là nguồn kinh phí dự trữ nền tảng cho các hướng 

nghiên cứu của các nghiên cứu sinh.  

1.3. Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học 

So với các ngành truyền thống khác, Công nghệ sinh học (CNSH) là ngành 

tương đối non trẻ ở nước ta. Nhưng đây là ngành có hai đặc điểm khác biệt: một là tầm 

ảnh hưởng sâu rộng trên rất nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, thực phẩm cho đến y học 

và dược phẩm; hai là nguồn nhân lực đòi hỏi có trình độ cao. Để có thể triển khai một 

sản phẩm hay ứng dụng, Công nghệ sinh học cần sự liên kết đa ngành và gắn kết từ 

phòng thí nghiệm đến các thiết bị ở qui mô công nghiệp.  

Tại Việt Nam, ngay từ rất sớm, chính phủ đã có các văn bản phát triển ngành 

CNSH từ năm 1994. Sau đó rất nhiều chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án, đã được 

ban hành. Các văn bản quan trọng bao gồm Nghị quyết 18/CP năm 1994 của Chính 

phủ về phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2010, Chỉ thị số 50 CT/TW 

ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, Kế hoạch hiện đại hoá đất nước tổng thể 

phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (QĐ 14/2008/QĐ-TTg). Trong Kế hoạch 

tổng thể này có xác định mục tiêu phát triển nhân lực, bao gồm đào tạo đội ngũ chuyên 

gia có trình độ cao, tiến sĩ và sau tiến sĩ theo nhóm nghiên cứu về công nghệ sinh học, 

khuyến khích việc du học tự túc bậc học đại học, sau đại học, sau tiến sĩ về công nghệ 

sinh học, đào tạo lại về công nghệ sinh học cho các cán bộ khoa học kỹ thuật đang làm 

việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhưng trước đây không được đào tạo chuyên 

sâu về công nghệ sinh học, tổng số tiến sĩ là khoảng 500 người từ 2006-2015. Gần đây, 

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 2020 theo Quyết định số 

2455/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đã đề ra CNSH là 1 trong 4 lĩnh vực công 

nghệ cao mũi nhọn được tập trung phát triển. 

Theo tinh thần đó, các trường đại học phía Nam lần lượt cho ra đời chương 

trình đào tạo bậc đại học và Sau đại học về CNSH như Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Nông lâm, Đại học Bách khoa Tp HCM. Riêng khu vực miền Trung, đào tạo 

ngành CNSH còn rất khiêm tốn, như Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Nha Trang. 

Tuy vậy chủ yếu vẫn là đào tạo đại học và kỹ thuật viên, còn đào tạo sau đại học và 

nhất là bậc tiến sĩ còn rất ít. 
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Với sự phát triển nhanh của các ngành kinh tế nói trên, nhu cầu ứng dụng 

CNSH rất bức thiết. Năm 2016, giá trị sản xuất của các ngành nông lâm thuỷ sản đạt 

khoảng 870 nghìn tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 32 tỷ USD, 

thuỷ sản đạt 7 tỷ USD. Tuy vậy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ bị thu 

hẹp đất nông nghiệp do nước biển dâng, thiếu nước tưới, thuỷ sản bị ảnh hưởng bởi 

mưa bão và lụt lội. Do đó cần áp dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm có giá trị cao, 

giảm số lượng nhưng vẫn tăng giá trị kinh tế, giảm nước tưới, vật liệu và tài nguyên. 

Bên cạnh đó, ngành dược mỗi năm nhập khẩu 2,3 tỷ USD dược phẩm và vật liệu y tế, 

trong khi đó sản xuất trong nước còn hạn chế.  

Công nghệ sinh học tại Việt Nam rất cần chuyên gia về gen, lai tạo giống mới 

trong cây trồng, vật nuôi; nghiên cứu vaccine cho người và vật nuôi, thuỷ sản; sản xuất 

và ứng dụng các chế phẩm có hoạt tính sinh học và vi sinh vật sử dụng trong thực 

phẩm, y dược và xử lý môi trường; chế biến nhiên liệu sinh học từ các vật liệu nông 

nghiệp và rong biển; các kỹ thuật hiện đại trong y học như tế bào gốc, kỹ thuật mô... 

Các viện nghiên cứu miền Trung như Viện Pasteur Nha Trang, Viện nghiên cứu 

sản xuất Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang, Phân viện Thú y miền Trung, Viện 

nghiên cứu Thuỷ sản III, Viện Hải dương học, Viện nghiên cứu và ứng dụng Nha 

Trang, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga, và các trường đại học có hàng ngàn cán bộ có 

nhu cầu học Sau đại học về CNSH. Bên cạnh đó, các sinh viên tốt nghiệp ngành 

CNSH và các ngành gần từ các trường Đại học Đà Nẵng, Tây Nguyên, Qui Nhơn, Đà 

Lạt, Nha Trang sẽ tạo nguồn ứng viên lớn cho chương trình tiến sĩ CNSH. Chỉ tính 

riêng Trường Đại học Nha Trang, sau 15 khóa đào tạo đại học đã có 935 sinh viên 

nhập học, trong đó đã có 11 khóa với 468 cử nhân tốt nghiệp (Bảng 2.3). Theo đánh 

giá của các giáo sư đầu ngành, nhân lực bậc cao về CNSH của nước ta còn rất mỏng so 

với nhu cầu của thị trường nhân lực.  

Để đánh giá nhu cầu thực tế đào tạo TS ngành CNSH, Viện CNSH&MT đã có 

các khảo sát dọc các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Kết quả cho thấy hầu hết các 

tỉnh đều có nhu cầu đào tạo TS ngành CNSH, tổng cộng trước mắt là 42 người trong 5 

năm (2019-2024), từ các trường đại học, cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu, 

các cơ quan nhà nước có liên quan đến quản lý khoa học (Bảng 1.1). Các chuyên 

ngành sâu cần đào tạo bao gồm CNSH ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản, chế biến 

thực phẩm, nông nghiệp, thú y, các hợp chất biển có hoạt tính sinh học, đa dạng sinh 

học biển, công nghệ sản xuất vắc xin, chế phẩm vi sinh và nghiên cứu y sinh học. Các 
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chuyên ngành này có thế mạnh là có đội ngũ cán bộ chuyên sâu từ Viện CNSH&MT 

và các viện NC tại thành phố Nha Trang.  

 

 

Bảng 1.1: Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo TS ngành CNSH tại các tỉnh Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên trong 5 năm (2019-2024) 

Tỉnh Nhu cầu về số lượng đào 

tạo TS ngành CNSH 

Cơ quan 

Tỉnh Khánh Hòa 15 Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế 

Nha Trang: 6; Trường Đại học Nha 

Trang: 3; Viện Hải dương học: 1; 

Viện Pasteur Nha Trang: 2; Phân 

Viện Thú y miền Trung: 2; và Viện 

NC Nuôi trồng thuỷ sản 3: 1 

Tỉnh Ninh Thuận  12 Sở Tài nguyên Môi trường: 1; Sở 

Giáo dục và Đào tạo: 7;  Trường 

Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận: 4 

Tỉnh Đăk Lăk  5 Sở KHCN: 5  

Tỉnh Phú Yên  3 Trường ĐH Phú Yên: 3  

Tỉnh Bình Thuận  2 Sở Công thương: 1;  Sở Tài nguyên 

Môi trường: 1 

Tỉnh Lâm Đồng  2 Sở Giáo dục và Đào tạo: 2  

Tỉnh Bình Định  2 Trường Cao Đẳng Bình Định: 2  

Tỉnh Kon Tum  1 Sở NN và PTNT: 1  

 Tổng cộng: 42  

1.4. Lý do đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học 

Do đặc thù địa lý và lịch sử phát triển của trường ĐH Nha Trang, tiền thân là 

ĐH Thuỷ sản, Viện CNSH&MT đảm nhận đào tạo nhân lực chuyên sâu cho toàn quốc 

về ứng dụng CNSH cho thuỷ sản, thực phẩm, nông nghiệp và y dược, trong đó tập 

trung vào địa bàn các tỉnh ven biển và cao nguyên miền Trung. Nhu cầu đào tạo 

chuyên sâu xuất phát từ yêu cầu phát triển và hiện đại hoá các ngành thuỷ sản, nông 
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nghiệp, thú y và y dược.  

Về thuỷ sản, miền Trung là nơi cung cấp quan trọng con giống cho thị trường, 

do đó các yêu cầu về nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu tạo thức ăn, tăng cường khả năng 

miễn dịch cho thuỷ sản nuôi ngày càng tăng và đòi hỏi cần các cán bộ chuyên sâu. Về 

chế biến thuỷ sản và thực phẩm, các yêu cầu về chế biến phế liệu và phụ phẩm thành 

các hợp chất có giá trị gia tăng cần ngày càng bức thiết và lĩnh vực này cần có kiến 

thức về CNSH.  

Về nông nghiệp, với vùng chuyên canh rau trái tại Lâm Đồng, cà phê, tiêu, cao 

su …, tại Daklak, yêu cầu sử dụng các hợp chất thiên nhiên trong phòng và trị bệnh 

thay cho các hợp chất thông dụng có hại môi trường ngày càng lớn do đòi hỏi của thị 

trường quốc tế và trong nước, trong đó các hợp chất từ biển có rất nhiều triển vọng bên 

cạnh các kỹ thuật truyền thống về lai tạo cây giống. Hiện nay, nghiên cứu tận dụng 

phụ liệu trong nông nghiệp đang là chủ đề lớn với khoảng 40% tổn thất từ thu hoạch 

cho đến khi tiêu thụ.  

Về y dược và thú y, các ứng dụng của CNSH rất quan trọng như di truyền học, 

miễn dịch học, công nghệ sản xuất vắc xin. Do đặc thù thành phố Nha Trang tập trung 

các viện NC lớn về cả vaccin và thuốc cho người, thuỷ sản và thú y, nhu cầu nhân lực 

TS của các viện này rất bức thiết và thường xuyên. 

Đặc biệt, nhu cầu thực tế về đào tạo tiến sỹ ngành CNSH cũng đã được phân 

tích cụ thể ở trên (Mục 1.3 và Bảng 1.1). Những phân tích trên đây cho thấy việc đào 

tạo tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học là hết sức cần thiết và cấp bách, không những bổ 

sung nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước, nhất là tại khu vực Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên, và còn góp phần vào sự phát triển của thị trường Công nghệ sinh học 

còn rất non trẻ của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của xã hội và mục tiêu phát triển của 

Chính phủ. 
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Phần II. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

2.1. Khái quát chung về quá trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang 

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã trở thành một trường đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực. Trước năm 1990, Trường chỉ đào tạo trình độ đại học 5 

chuyên ngành về lĩnh vực thủy sản, đến nay Trường đã đào tạo ở cả 4 trình độ bao 

gồm: đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1987, đến nay với 6 chuyên ngành và đã có 85 

nghiên cứu sinh tốt nghiệp, trong đó 10 năm gần đây (2010-2019) có 33 nghiên cứu 

sinh tốt nghiệp (Bảng 2.1); đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992, với 16 chuyên ngành, 

trong đó 5 năm gần đây (2015-9/2019) có 1731 học viên tốt nghiệp (Bảng 2.2); đào tạo 

trình độ đại học 30 ngành và đã có 50 khoá với 30.794 sinh viên tốt nghiệp. Kết quả 

đào tạo từng ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo được trình bày cụ thể dưới đây. 

Bảng 2.1. Kết quả đào tạo trình độ tiến sĩ trong mười năm gần đây 

Năm 

Ngành tốt nghiệp  Tổng 
Kỹ 

thuật 
tàu thủy 

Kỹ thuật 
cơ khí 

động lực 

Nuôi 
trồng 

thủy sản 

Khai 
thác 
thủy 
sản 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 

sản 

Công 
nghệ 
sau thu 
hoạch 

 

2010 -  - 5 - -  5 
2011 -  - - - - 0 
2012 -  - 1 - 1 2 
2013 1 - 2 - 1 3 
2014  -  - 2 2 1 - 5 
2015  -  - 1  - 1 - 2 
2016 2 -  -  - 1 - 1 
2017  - 1  - 3 1 - 4 
2018  - 1 2 1 2 - 5 
2019 - - 1 1 4 - 6 

Tổng 3  2 14 7 12 - 33 

Bảng 2.2. Kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ 5 năm gần đây (2015-2019) 

Năm tốt 
nghiệp 

Ngành đào tạo 

Tổng 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

2015 

0   1 10 0 6   10 0       81       108 

1   1 1 1 2   1 0       33       40 

0   0 5 0 2   2 0       61       70 

0   8 31 8 17   6 0 5 2   103       180 
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2016 

0 5 1 3 0 1   0 0 3 1   3       17 

0 0 1 5 0 5   3 0 0 2 1 25       42 

0 0 0 4 3 2   1 0 2 0 1 32       45 

0 1 2 24 0 4   2 0 2 2 0 73       110 

2017 

0 1 0 7 0 2   0 0 1 0 17 84       112 

0 0 2 6 1 0   0 0 4 3 24 35   10   85 

0 0 0 5 8 1   0 0 12 2 29 56   1   114 

0 0 3 22 0 1   0 0 1 2 28 55   0   112 

2018 

  4 1 8 2   1       4 51 77       148 

      1           7 1 12 10   19   50 

    2 1             2 47 62   1   115 

      21 1         1 2 23 42       90 

2019 
    2 1     1     2 6 33 78 33     156 

    3 9           15 5 8 64 28   5 123 

Tổng 106 11 30 499 109 44 2 193 104 55 34 274 1550 61 31 5 1731 

Chú thích: (1) Kỹ thuật tàu thủy, (2) Cơ khí, (3) Kỹ thuật cơ khí động lực, (4) Nuôi trồng thủy 

sản, (5) Khai thác thủy sản, (6) Kinh tế nông nghiệp, (7) Chế biến thủy sản, (8) CN Sau thu hoạch, 

(9) Kinh tế thủy sản, (10) Công nghệ sinh học, (11) Công nghệ thực phẩm, (12) Kinh tế phát 

triển, (13) Quản trị kinh doanh, (14) Quản lý kinh tế, (15) Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi 

khí hậu, (16) Quản trị kinh doanh và du lịch 

Bảng 2.3. Số lượng sinh viên đầu vào và tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công 

nghệ sinh học, giai đoạn 2002-2019 

STT Khóa học Lớp Số lượng đầu vào Số lượng tốt nghiệp 

1 2002-2006 44CNSH 34 32 

2 2003-2007 45CNSH 34 34 

3 2004-2008 46CNSH 26 21 

4 2005-2009 47CNSH 27 26 

5 2006-2010 48CNSH 33 30 

6 2007-2011 49CNSH 71 60 

7 2008-2012 50CNSH 105 89 

8 2009-2013 51CNSH 39 36 
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9 2010-2014 52CNSH 48 40 

10 2011-2015 53CNSH 66 53 

11 2012-2016 54CNSH 72 47 

12 2013-2017 55CNSH 148 114 

13 2014-2018 56CNSH 98 68 

14 2015-2019 57CNSH 85 44 

15 2016-2020 58CNSH 47  

16 2017-2021 59CNSH 39  

17 2018-2022 60CNSH 24  

18 2019-2023 61CNSH 24  

Tổng: 1020 694 

Trường Đại học Nha Trang (Trường Đại học Thủy sản trước kia) có đủ kinh 

nghiệm trong đào tạo ngành Công nghệ sinh học ở trình độ đại học và trình độ thạc sĩ, 

cụ thể:  

- Ở trình độ đại học: Đào tạo ngành Công nghệ sinh học từ năm 2002 đến 10/2019 đã 

và đang đào tạo được 18 khóa (1020 sinh viên) với 14 khóa đã tốt nghiệp (694 cử 

nhân) (Bảng 2.3).  

- Ở trình độ thạc sĩ: Đào tạo ngành Công nghệ sinh học từ năm 2013 (theo Quyết định 

số 2797/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến 10/2019 

đã và đang đào tạo được 7 khóa, trong đó có 5 khóa với 55 học viên đã tốt nghiệp 

(năm 2015: 5 học viên tốt nghiệp, năm 2016: 7 học viên tốt nghiệp, năm 2017: 18 học 

viên, năm 2018: 8 học viên, năm 2019: 17 học viên (Bảng 2.2). Dự kiến năm 2020 có 

hơn 10 học viên tốt nghiệp. 

Bảng 2.4. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh 

học có việc làm các năm gần đây 

Năm tốt 
nghiệp 

Tổng số sinh viên khảo sát Tỷ lệ sinh viên có việc làm 

2015 53 76,19% 

2016 51 90,38%   

2017 82 92,86% 

(Nguồn: theo thống kê các đợt năm 2015, 2016, 2017 của Trường Đại học Nha Trang) 

Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên, học viên tốt nghiệp có việc làm cho thấy sinh 

viên sau 12 tháng tốt nghiệp đại học ngành CNSH có việc làm đạt 76,19% (K53, năm 

2015), 91% (K54, năm 2016), và 90,7% (K55, năm 2017) (Bảng 2.4); và học viên tốt 
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nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ sinh học tại trường có việc làm 100% từ năm 2015 

đến nay (Bảng 2.5). Đa số thạc sỹ tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học làm việc tại 

các trường đại học, viện nghiên cứu trung ương (Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Viện 

Pasteur, Viện Nuôi trồng thủy sản III, Trường Đại học Nha Trang,…), các trung tâm 

kiểm nghiệm, y tế, bệnh viện ở trung ương và địa phương (Khoa Huyết học và truyền 

máu các bệnh viện, các trung tâm HIV, y tế, kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, thủy 

sản,…) và các trường THPT ở Khánh Hòa, cho thấy sự phù hợp, uy tín và đóng góp xã 

hội rộng lớn của nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo tại trường. 

Bảng 2.5. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ sinh 

học có việc làm từ năm 2015 đến nay 

Năm tốt 

nghiệp 

Số lượng học viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc 

làm 

2015 5 100% 

2016 7 100% 

2017 15 100% 

Tổng số 27 100% 

(Nguồn: theo thống kê khảo sát 100% học viên của Viện CNSHMT, tháng 5/2017) 
 

2.2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu 

Bảng 2.6. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần 

trong chương trình đào tạo 

TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 
SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

Tham gia 
giảng dạy học 

phần 

1.  Trang Sĩ 
Trung, 
1971, 
Hiệu 
trưởng 

PGS, 
2010 

Tiến sĩ, 
Học viện 
Công 
nghệ 
Châu Á 
(AIT), 
Thái Lan, 
2002 

Công 
nghệ quá 
trình 
sinh học 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  
> 30 bài 
báo 

Xu hướng 
phát triển 

ngành Công 
nghệ sinh 

học, Vật liệu 
sinh học 
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2.  Ngô Đăng 
Nghĩa, 
1960, 
Giảng viên 
cao cấp 

PGS, 
2006 

Tiến sĩ, 
Trường 
Đại học 
Thủy sàn, 
Việt Nam, 
2000 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2001, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
> 20 bài 
báo 

Xu hướng 
phát triển 

ngành Công 
nghệ sinh 

học, Vật liệu 
sinh học 

3.  Vũ Ngọc 
Bội,  
1966,  
Trưởng 
Khoa 
Công nghệ 
thực phẩm 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐHKHTN 
TPHCM, 
Việt Nam, 
2004 

Hóa sinh 
học  

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  
> 30 bài 
báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

4.  Nguyễn 
Anh Tuấn, 
1959 

PGS, 
2014 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
Trường 
ĐH Thủy 
sản, 2004 
 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

16 đề tài,  
> 30 bài 
báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

5.  Nguyễn 
Văn Duy, 
1981, 
Phó Viện 
trưởng 
Viện Công 
nghệ sinh 
học và 
Môi 
trường 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Greifswal
d, Đức,  
2008 

Vi sinh 
vật học 

2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang; 
2013, 
Prince of 
Songkla 
University
, Thailand 

7 đề tài,  
>40 bài báo 

Công nghệ 
sinh học tiên 

tiến, Xây 
dựng và quản 
lý dự án Công 

nghệ sinh 
học, Hệ gen 

học 

6.  Huỳnh 
Nguyễn 
Duy Bảo,  
1972, 
Giảng viên 
chính 

PGS, 
2017 

Tiến sĩ, 
ĐH KH 
và CN hải 
dương 
Tokyo, 
Nhật, 
2009 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 1 
phát minh, 
>30 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

7.  
Khổng 
Trung 
Thắng, 
1972, 
Phó Hiệu 
trưởng 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
ĐH Khoa 
học và 
Công 
nghệ 
Na Uy 
(NTNU), 
2013 

Công 
nghệ 
sinh học 

2014, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

>10 bài báo Xây dựng và 
quản lý dự án 

Công nghệ 
sinh học 
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8.  Phạm Thu 
Thủy, 
1980, 
Trưởng 
Bộ môn 
Sinh học 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Greifswal
d, Đức,  
2009 

Sinh học 
phân tử 

2011, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  
>15 bài báo 

Hệ gen học, 
Hệ protein 

học 

9.  Đặng 
Thúy 
Bình, 
1969, 
Giảng viên 

GV, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Bergen,  
Na Uy, 
2010 
 

Đa dạng 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang; 
2014-
2017, 
Trường 
Đại học 
Bergen, 
Na Uy 

15 đề tài,  
>50 bài báo 

Sinh thái học 
phân tử 

10.  Phạm Thị 
Minh Thu,  
1983, 
Trưởng 
Bộ môn 
Công nghệ 
sinh học 

GV, 
2014 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Myongji, 
Hàn 
Quốc, 
2014 

Sinh học 2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài,  
4 bài báo 

Vật liệu sinh 
học, Hệ gen 

học 

11.  
Phạm Thị 
Minh Hải, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2007 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Greenwic
h, Anh,  
2016 

Công 
nghệ 
sinh học 

2016, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
4 bài báo 

Công nghệ 
sinh học tiên 
tiến, Vật liệu 

sinh học 

12.  Ngô Thị 
Hoài 
Dương, 
1972, 
Giảng viên 
chính 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
ĐH Nha 
Trang, 
Việt Nam, 
2015 

Công 
nghệ chế 
biến 
thủy sản 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài, 
>10 bài báo 

Xu hướng 
phát triển 

ngành Công 
nghệ sinh 

học, 
Xây dựng và 
quản lý dự án 

Công nghệ 
sinh học 

13.  

Đinh Văn 
Khương, 
1981, 
Giảng viên 

GV, 
2004 

Tiến sĩ, 
ĐH tổng 
hợp 
Leuven, 
Đan 
Mạch, 
2014 

Sinh học 
(Sinh 
thái học) 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài,  
>15 bài báo 

Sinh thái học 
phân tử, 

Chuyên đề 
tiến sĩ 
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14.  Trần Vỹ 
Hích,  
1975, 
Giám đốc 
trung tâm 
Giống và 
Dịch bệnh 
thủy sản 

GV, 
2003 

Tiến sĩ, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang, 
Việt Nam, 
2014 

Nuôi 
trồng 
thủy sản 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
8 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

15.  Nguyễn 
Thế Hân, 
1983, 
Giảng viên 
 

GV, 
2006 

Tiến sĩ, 
ĐH KH 
và CN 
Hải 
dương 
Tokyo, 
Nhật,  
2013 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2014, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
>10 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

16.  Nguyễn 
Bảo, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, 
Bảo tàng 
quốc gia 
lịch sử tự 
nhiên 
Sorbonne, 
Pháp, 
2014 

Sinh học 
phân tử 
– Độc 
dược 
học thần 
kinh 

2016, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài,  
>10 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

17.  Đỗ Lê 
Hữu Nam, 
1983 

GV, 
2009 

Tiến sĩ, 
ĐH 
CNKT 
Varonhet,  
CHLB 
Nga, 2012 

Sinh học 
và chiết 
rút các 
hoạt chất 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

>10 bài 
báo, 1 phát 
minh 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

 

Bảng 2.7. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành Công nghệ 

sinh học, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành Công nghệ sinh 

học và các ngành gần 

TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, nước, 
năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo SĐH 

(năm, 
CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

 A. Ngành Công nghệ sinh học    
1.  Trang Sĩ 

Trung, 1971, 
Hiệu trưởng 

PGS, 
2010 

Tiến sĩ, Học 
viện Công 
nghệ Châu Á 
(AIT), Thái 
Lan, 2002 

Công 
nghệ quá 
trình 
sinh học 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
> 30 bài 
báo 
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2.  Ngô Đăng 
Nghĩa, 1960, 
Giảng viên 
cao cấp 

PGS, 
2006 

Tiến sĩ, Đại 
học Thủy sàn, 
Việt Nam, 
2000 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2001, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
> 20 bài 
báo 

3.  Nguyễn Văn 
Duy, 1981, 
Phó Viện 
trưởng Viện 
Công nghệ 
sinh học và 
Môi trường 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, ĐH 
Greifswald, 
Đức,  
2008 

Vi sinh 
vật học 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang; 
2013, Prince 
of Songkla 
University, 
Thailand 

7 đề tài,  
>40 bài báo 

4.  
Khổng Trung 
Thắng, 
1972, 
Phó Hiệu 
trưởng 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, ĐH 
Khoa học và 
Công nghệ 
Na Uy 
(NTNU),  
Na Uy, 2013 

Công 
nghệ 
sinh học 

2014, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

>10 bài báo 

5.  Phạm Thị 
Minh Hải, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2007 

Tiến sĩ, ĐH 
Greenwich, 
Anh,   
2016 

Công 
nghệ 
sinh học 

2016, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
4 bài báo 

6.  Đặng Thúy 
Bình, 1969, 
Giảng viên 

GV, 
2016 

Tiến sĩ, ĐH 
Bergen, 
Na Uy, 2010 
 

Đa dạng 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang; 
2014-2017, 
Trường Đại 
học Bergen, 
Na Uy 

15 đề tài,  
>50 bài báo 

7.  Phạm Thu 
Thủy, 1980, 
Trưởng Bộ 
môn Sinh học 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, ĐH 
Greifswald, 
Đức,  
2009 

Sinh học 
phân tử 

2011, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
>15 bài báo 

8.  Phạm Thị 
Minh Thu,  
1983, 
Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ sinh học 

GV, 
2014 

Tiến sĩ, ĐH 
Myongji, Hàn 
Quốc, 2014 

Sinh học 2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

2 đề tài,  
3 bài báo 

9.  Đinh Văn 
Khương, 
1981, 
Giảng viên 

GV, 
2004 

Tiến sĩ, ĐH 
tổng hợp 
Leuven, Đan 
Mạch, 2014 

Sinh học 
(Sinh 
thái học) 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

2 đề tài,  
>15 bài báo 
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10.  Nguyễn Thế 
Hân, 
1983, 
Giảng viên 
 

GV, 
2006 

Tiến sĩ, ĐH 
KH & CN 
Hải dương 
Kyoto, Nhật,   
2013 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2014, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
>10 bài báo 

11.  Vũ Ngọc Bội,  
1966,  
Trưởng Khoa 
Công nghệ 
thực phẩm 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐHKHTN 
TPHCM, Việt 
Nam, 2005 

Hóa sinh 
học  

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
>30 bài báo 

12.  Nguyễn Anh 
Tuấn, 1959 

PGS, 
2014 

Tiến sĩ, 
Trường ĐH 
Thủy sản, 
Việt Nam, 
2004 
 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

16 đề tài,  
>30 bài báo 

13.  Huỳnh 
Nguyễn Duy 
Bảo,  
1972, 
Giảng viên 
chính 

PGS, 
2017 

Tiến sĩ, ĐH 
KH và CN hải 
dương Tokyo, 
Nhật, 
2009 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 1 
phát minh, 
>30 bài báo 

14.  Ngô Thị Hoài 
Dương, 1972, 
Giảng viên 
chính 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, ĐH 
Nha Trang, 
Việt Nam, 
2015 

Công 
nghệ chế 
biến 
thủy sản 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài, 
>10 bài báo 

15.  Nguyễn Bảo, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, Bảo 
tàng quốc gia 
lịch sử tự 
nhiên 
Sorbonne, 
Pháp, 2014 

Sinh học 
phân tử 
– Độc 
dược 
học thần 
kinh 

2016, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài,  
>10 bài báo 

16.  Đỗ Lê Hữu 
Nam, 1983 

GV, 
2009 

Tiến sĩ, ĐH 
CNKT 
Varonhet, 
CHLB Nga, 
2012 

Sinh học 
và chiết 
rút các 
hoạt chất 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

>10 bài 
báo, 1 phát 
minh 

17.  Trần Vỹ Hích, 
1975, 
Giám đốc 
trung tâm 
Giống và Dịch 
bệnh thủy sản 

GV, 
2003 

Tiến sĩ, 
Trường ĐH 
Nha Trang, 
Việt Nam, 
2014 

Nuôi 
trồng 
thủy sản 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
8 bài báo 
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Bảng 2.8.   Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Học hàm, 
năm phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

 A. Ngành đúng    
1 Nguyễn 

Ngọc Lâm 
GS, 2013 Tiến sĩ, 

Đan Mạch, 
2002 

Thực vật 
học/Tảo 

học 

2008, 
Viện Hải 
Dương 

Học 

10 đề tài, 
>85 bài 

báo 

2 Đoàn Như 
Hải 

GS, 2018 Tiến sĩ, 
Đan Mạch, 

2002 

Thực vật 
học/Tảo 

học 

2008, 
Viện Hải 
Dương 

Học 

14 đề tài, 
>33 bài 

báo 

3 Vũ Khắc 
Hùng 

 Tiến sĩ, 
Slovakia, 

2004 

Vi sinh 
vật học 
thú y 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

>10 đề tài, 
>10 bài 

báo 

 A. Ngành gần    
4 Nguyễn Thị 

Lan Phương 
PGS, 2018 Tiến sĩ, 

Việt Nam, 
2008 

Y học/ Vi 
khuẩn 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

18 đề tài, 
22 bài báo 

5 Nguyễn Đức 
Tân 

 Tiến sĩ, 
Việt Nam, 

1996 

Thú y/ Ký 
sinh trùng 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

> 10 đề 
tài, >10 
bài báo 

 

Bảng 2.9. Danh sách cán bộ quản lý phụ trách đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại 
Trình độ đào tạo, 
năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành 

1 PGS.TS. Đặng Xuân Phương, 1975, 

Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học 

Tiến sĩ, 2011 Kỹ thuật cơ khí 

2 Nguyễn Thị Thu Nga, 1978 

Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại 
học 

Thạc sỹ, 2008 Kinh tế thủy sản 
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Bảng 2.10. Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

Số 
TT 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ 
hiện tại 

Trình độ đào tạo, 
năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành  

1. 
Nguyễn Thị Thanh Hải, 
1972, Giảng viên 

 Thạc sỹ 
Công nghệ chế biến 

thủy sản/ Vi sinh thực 
phẩm 

2. 
Lê Nhã Uyên, 1977, Giảng 
viên 

Thạc sỹ  Sinh học thực nghiệm 

3. 
Văn Hồng Cầm, 1984, Giảng 
viên 

 Thạc sỹ Sinh học 

4. 
Nguyễn Thị Chính, 1990, 
Giảng viên 

Thạc sỹ  Công nghệ sinh học 

5. 
Phạm Thị Mai, 1983, Giảng 
viên thực hành 

Thạc sỹ  Hóa sinh 

6. 
Nguyễn Thị Kim Cúc, 1979, 
Giảng viên 

Thạc sỹ  Vi sinh vật học 

7. 
Phạm Thị Lan, 1985, Giảng 
viên thực hành 

 Thạc sỹ Công nghệ sinh học 

8. 
Tạ Lê Đăng Khôi, 1988, 
Nghiên cứu viên 

 Thạc sỹ 
Quản lý hệ sinh thái 
biển và  biến đổi khí 

hậu 

9. 
Trương Thị Thu Thuỷ, 1967, 
Nghiên cứu viên 

 Thạc sỹ Vi sinh vật học 

10. 
Phan Thị Phượng, 1984, 
Nghiên cứu viên 

 Thạc sỹ Công nghệ sinh học 

 

2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.3.1. Thiết bị phục vụ đào tạo 

Bảng 2.11. Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

Số 
TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 
hiệu, mục đích sử dụng 

Nước, 
năm sản 

xuất 

Số 
lượng 

Tên học phần sử dụng 
thiết bị 

1.  Máy đọc và phân tích hình ảnh 
gel (Biorad – Mỹ) 

Mỹ, 2005 1 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học, 

Sinh thái học phân tử 
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2.  Máy li tâm lạnh ống nhỏ 
(Mega 17R Labkorea) 

Hàn 
Quốc, 
2007 

1 Hệ gen học 

Vật liệu sinh học 

3.  Kính hiển vi soi ngược, huỳnh 
quang, soi nổi (Olympus – 
Nhật) 

Nhật, 
2000 

3 Công nghệ sinh học tiên tiến 

4.  Máy định danh vi khuẩn (BAX 
System Q7) 

Mỹ, 2008 1 Công nghệ sinh học tiên tiến 

5.  Máy đông khô ở quy mô pilot 
(Telstar, Tây Ban Nha) 

Tây Ban 
Nha, 2008 

1 Vật liệu sinh học 

Xây dựng và quản lý dự án 
Công nghệ sinh học 

Xu hướng phát triển ngành 
Công nghệ sinh học 

6.  Hệ thống phá mẫu và chưng 
cất đạm Velp 

Ý, 2010 1 Vật liệu sinh học 

7.  Sắc ký khí (Agilent – Mỹ) Mỹ, 2006 1 Vật liệu sinh học 

8.  Sắc ký lỏng (Shimadzu – Nhật) Nhật, 
2007 

1 Vật liệu sinh học 

9.  Sắc ký lỏng ghép khối phổ 
(LC/MS/MS, Thermo Finigan - 
Mỹ) 

Mỹ, 2006 1 Hệ protein học 

10.  Sắc ký tinh chế Protein (Biorad 
– Mỹ) 

Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

11.  Sắc ký phân tích acid amin 
(Armesham – Anh) 

Anh, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

12.  Máy ép dầu - 6yl 85 dùng ép 
tách dầu thực vật 

Trung 
Quốc, 
2007 

1 Vật liệu sinh học 

13.  Thiết bị quang phổ dùng cho 
định lượng protein 

Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

14.  Máy đo lưu biến thực phẩm 
Rheometer 

Nhật, 
2007 

1 Vật liệu sinh học 

15.  Thiết bị ELISA (BIORAD) Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

16.  Thiết bị nhân và định lượng 
DNA (Real Time PCR – 
BIORAD) 

Mỹ, 2007 1 Hệ gen học  

Sinh thái học phân tử 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

17.  Máy quang phổ hấp thu 
nguyên tử AAS  

Anh, 2003 1 Vật liệu sinh học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 



 25

18.  Quang phổ phát xạ Plasma 
ghép cặp phản ứng (ICP/MS) - 
Varian  

Mỹ, 2007 1 Vật liệu sinh học 

19.  Sắc ký khí ghép nối khối phổ 
nhiều lần (GC/MS/MS)  

Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

20.  Thiết bị nhân DNA (PCR – 
BIORAD) 

Mỹ, 2007 2 Hệ gen học  

Hệ protein học 

Sinh thái học phân tử 

21.  Thiết bị lên men điều khiển tự 
động 

Mỹ, 2007 1 Xây dựng và quản lý dự án 
Công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

22.  Kính hiển vi có camera chụp 
ảnh 

TQ, 2007 1 Công nghệ sinh học tiên tiến 

2.3.2. Thư viện 

 Thư viện Trường Đại học Nha Trang là một trong những thư viện đại học lớn 

nhất cả nước về số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo (cả bản in và bản số hóa), 

trong đó có nhiều tài liệu cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ngành CNSH 

(Bảng 2.12). 

Bảng 2.12. Giáo trình và tài liệu tham khảo tại thư viện 

Số 
TT 

Tên sách, tạp chí Nước, năm 
xuất bản 

Số 
lượng 

bản 
sách 

Tên học phần sử 
dụng sách, tạp chí 

1. Tạp chí Công nghệ sinh học / Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

Việt Nam, 
1996 - 2017 

17 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

2. Marine biotechnology  
 

Mỹ, 1999 - 
2017 

30 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xây dựng và quản lý 
dự án Công nghệ sinh 
học 

3. Molecular biotechnology  Mỹ, 2012 17 Sinh thái học phân tử, 

Công nghệ sinh học 
tiên tiến 

4. Nature biotechnology  Mỹ, 1996 - 
2017 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
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ngành Công nghệ sinh 
học 

5. World journal of microbiology & 
biotechnology  

Hà Lan, 
2012 

12 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

6. Advances in applied biotechnology / 
edited by Marian Petre  

Croatia, 
2011 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

7. Advances in biochemical 
engineering/biotechnology 

Đức, 2008 - 
2017 

5 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

8. Advances in biotechnology / Indu 
Ravi, Mamta Baunthiyal, Jyoti 
Saxena, editors  

Ấn Độ, 
2014 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

9. Advances in botanical research / 
edited by Peter R. Shrewry, Keith J. 
Edwards, Paul A. Lazzeri. Volume 
34, Biotechnology of cereals  

Academic 
Press, 2001 

- 2017 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

10. Advances in enzyme biotechnology / 
Pratyoosh Shukla, Bret I. Pletschke, 
editors  

Ấn Độ, 
2013 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

11. Advances in Shrimp biotechnology / 
edited by T. W. Flegel  

Thái Lan, 
1998 - 2017 

5 Sinh thái học phân tử 

12. Advances in Shrimp biotechnology: 
Proceeding to the Special Session on 
Shrimp Biotechnology 5th Asian 
Fisheries Forum Chiengmai, 
Thailand 11-14 November 1998 / 
edited by T. W. Flegel  

Thái Lan, 
1998 - 2017 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

13. Algae : anatomy, biochemistry, and 
biotechnology / by Paolo Gualtieri 
and Laura Barsanti  

Boca 
Raton, 

2006 - 2017 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Sinh thái học phân tử 

14. Animal biotechnology: models in 
discovery and translation / edited by 

Hà Lan, 
2014 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 
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Ashish S. Verma, Amity Institute of 
Biotechnology, Amity University 
Uttar Pradesh, NOIDA (UP), India, 
Anchal Singh, Amity Institute of 
Biotechnology, Amity University 
Uttar Pradesh, NOIDA (UP), India  

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

15. Bioprocesses and biotechnology for 
functional foods and nutraceuticals / 
edited by Jean-Richard Neeser, J. 
Bruce German  

Mỹ, 2004 - 
2017 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

16. Biotechnology : Molecular studies 
and novel applications for improved 
quality of human life / Edited by 
Reda Helmy Sammour  

Croatia, 
2012 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

17. Biotechnology : academic cell 
update / authors, David P. Clark, 
Nanette J. Pazdernik  

Hà Lan, 
2012 

5 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

18. Biotechnology : applying the genetic 
revolution / authors, David P. Clark, 
Nanette J. Pazdernik  

Croatia, 
2009  

5 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

19. Biotechnology : changing life 
through science / by K. Lee Lerner 
and Brenda Wilmoth Lerner, editors  

Mỹ, 2007  5 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

20. Tế bào học. Thái Duy Ninh Việt Nam, 
2007 

15 Công nghệ sinh học 
tiên tiến 

21. Giáo trình sinh học phân tử tế bào và 
ứng dụng. Võ Thị Thương Lan 

Việt Nam, 
2007 

10 Công nghệ sinh học 
tiên tiến 

22. Sinh học tế bào. Hoàng Đức Cự Việt Nam, 
2007 

15 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

23. An toàn sinh học. Lê Gia Hy, Khuất 
Hữu Thanh 

Việt Nam, 
2007 

15 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

24. Nguyên tắc phân loại sinh vật. 
Nguyễn Anh Diệp, Trần Ninh, 
Nguyễn Xuân Quýnh 

Việt Nam, 
2007 

10 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

25. Công nghệ sinh học: Tập 1: Sinh học 
phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học 

Việt Nam, 
2007 

10 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 
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của công nghệ sinh học. Nguyễn 
Như Hiền 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

26. Công nghệ sinh học: Tập 3: Enzyme 
và ứng dụng. Phạm Thị Trân Châu, 
Phan Tuấn Nghĩa 

Việt Nam, 
2007 

15 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

27. Công nghệ sinh học: Tập 4: Công 
nghệ di truyền. Trịnh Đình Đạt 

Việt Nam, 
2007 

15 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

28. Handbook of food engineering. 
Second edition. Dennis R.Heldman, 
Daryl B. Lund. CRC Press 

Mỹ, 

2007 

1 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

29. The Food Safety Hazard Guidebook. 
Lawley R, Curtis L, Davis J. The 
Royal Society of Chemistry 

Mỹ, 

2008 

1 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

30. Giáo trình bảo quản nông sản. 
Nguyễn Mạnh Khải và một số tác 
giả. Giáo dục 

Việt Nam, 
2007 

10 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

31. Handbook of vegetables and 
vegetable processing. Nirmal K 
Sinha. Wiley – Blackwell. 

Mỹ, 

2011 

1 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

32. Công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ 
sản, tập II. Ướp muối, chế biến nước 
mắm, chế biến khô và thức ăn liền. 
Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, 
Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Anh 
Tuấn. Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam, 
2011 

20 Vật liệu sinh học, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học 

33. Khoa học - công nghệ surimi và sản 
phẩm mô phỏng. Trần Thị Luyến và 
cộng tác viên.  Nông nghiệp 

Việt Nam, 
2010 

20 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 
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34. Công nghệ sản xuất chè, cà phê & ca 
cao. Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn 
Tặng. Lao Động 

Việt Nam, 
2010 

20 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

35. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch 
hơn ngành bia, tinh bột sắn, ngành 
giấy. Bộ Công thương và Bộ giáo 
dục. Trung tâm sản xuất sạch Việt 
Nam 

Việt Nam, 

2009 

1 Công nghệ sinh học 
tiên tiến, 

Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

36. Journal of cleaner production. D. 
Huisingh. Elsevier 

Mỹ, 

2012 

1 Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh 
học 

 

 

2.3.3. Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành 

Bảng 2.13. Hệ thống phòng học và giảng đường 

STT Giảng đường Số phòng học Ghi chú 

1.  G1 5  

2.  G2 15  

3.  G3 15  

4.  G4 6  

5.  G5 8  

6.  G6 10  

7.  G7 21  

Tổng số  80  

 

Bảng 2.14. Hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành 

STT Tên cơ sở 

chính 

Điều kiện cơ sở vật chất Ghi 

chú 

1 Trung tâm thí 

nghiệm thực 

hành 

Diện tích xây dựng: 3260 m2 

Trung tâm có 16 phòng Thí nghiệm phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu của 14 chuyên ngành, bao gồm Phòng thí 

 



 30

nghiệm Vi sinh, Sinh học phân tử, Nuôi cấy mô tế bào, 

Thiết bị nhiệt, Sắc ký, … 

2 Bảo tàng thủy 

sinh vật biển 

Diện tích xây dựng: 318 m2 

Bảo tàng là nơi trưng bày, bảo quản lưu giữ gần 1.000 

mẫu thủy sinh vật biển là những hiện vật trực quan sinh 

động cho Sinh viên tham quan 

 

 

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

2.4.1. Đề tài khoa học đã thực hiện 

Bảng 2.15: Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa học liên 

quan đến ngành Công nghệ sinh học (trong 5 năm gần đây) 

Số 

TT 

Tên đề tài Cấp quyết định, 

mã số 

Năm 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1. Understanding the interaction of 

ocean acidification and marine 

tourism for sustainable 

management of coral reefs 

Dự án APN 

(Asian Pacific 

network) 

2019-2021 Đang 

thực 

hiện 

2. Riverscape Genetics to Inform 

Natural History of Exploited Fishes 

in the Lower Mekong River Basin 

Dự án PEER NFS 

và USAID tài trợ 

 

2017-2020 Đang 

thực 

hiện 

3. Thu nhận và xác định tính chất của 

các chất ức chế enzyme alpha-

glucosidase từ rong tại vùng biển 

Khánh Hòa, Việt Nam và đánh giá 

khả năng kháng bệnh tiểu đường 

Quỹ Nafosted 2017-2019 Đang 

thực 

hiện 

4. Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm 

phù du ở vùng ven biển Khánh Hòa 

dựa trên cách tiếp cận phụ thuộc và 

độc lập nuôi cấy 

Quỹ Nafosted 2017-2019 Đang 

thực 

hiện 

5. Improve training and research 

capacity of Nha Trang University, 

NORRAD  Incorporating Climate 

Change into Ecosystem 

Approaches to Fisheries and 

Dự án NORHED 

(Biotechnology 

Component) 

2014/2019 Đang 

thực 

hiện 
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Aquaculture Management in Sri 

Lanka and Vietnam 

6. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm 

giá trị gia tăng từ phế liệu tôm để 

ứng dụng trong nông nghiệp 

Đề tài nghị định 

thư với Đức 

2014-2017 Đạt 

7. Ứng dụng chitosan lên quá trình vi 

nhân giống lan mokara 

Đề tài cấp trường, 

TR2018-13-09 

2018 Đạt 

8. How does thermal adaptation under 

global warming shape the 

susceptibility of tropical copepods 

to contaminants and toxic algal 

blooms? 

International 

Foundation for 

Science, Thụy 

Điển 

2017-2018 Đạt 

9. Nghiên cứu rong tảo phụ sinh 

(epiphytic algae) trên rong sụn 

(Kappaphycus alvarezii) nuôi trồng 

tại Khánh Hòa và Ninh Thuận 

Đề tài KHCN cấp 

Bộ 

2016-2017 Đã 

nghiệm 

thu cấp 

cơ sở 

10. Sàng lọc phân tử các bacteriocin có 

tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ 

vi sinh vật người bằng cách tiếp 

cận tin sinh học và sinh học phân 

tử 

Mã số: 

106.YS.04-

2014.40, Đề tài 

cấp Nhà nước, 

Quỹ Nafosted 

2015-2017 Đạt 

11. Building the Mekong river genetic 

biodiversity research network 

Dự án PEER NFS 

và USAID tài trợ 

2014-2018 Đạt 

12. Conservation Genetics for 

Improved Biodiversity and 

Resource Management in a 

Changing Mekong Delta. 

Dự án PEER NFS 

và USAID tài trợ 

 

2013-2017 Đạt 

13. Nghiên cứu di truyền và an toàn 

sinh học chim yến thuộc đề tài cấp 

nhà nước: Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và đề xuất các giải pháp phát 

triển bền vững nghề nuôi chim yến 

tại Việt Nam 

Đề tài nhánh đề 

tài Cấp nhà nước 

2012 - 2016 Đạt 

14. Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu 

đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển 

sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa 

năng trong nuôi trồng hải sản 

Mã số: 106.03-

2011.34, Đề tài 

cấp Nhà nước, 

Quỹ Nafosted 

2011-2014 Đạt 
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15. Nghiên cứu đánh giá thực trạng 

nghề sản xuất tôm giống Ninh 

Thuận, đề xuất mô hình cơ sở sản 

xuất giống an toàn, chất lượng theo 

hướng VietGAP, hướng đến mục 

tiêu trở thành trung tâm sản xuất 

tôm giống chất lượng cao của cả 

nước 

Đề tài Tỉnh Ninh 

Thuận 

2016-2017 Đạt 

16. Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm 

bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng 

vật liệu Polyurethane (PU) ở tỉnh 

Sóc Trăng 

Đề tài Tỉnh Sóc 

Trăng 

2016 Đạt 

17. Marine pelagic secondary 

production under environmental 

stress - impacts of climate change 

and oil exposure 

Ørsted và Marie 

Curie Fellowship 

2015-2017 Đạt 

18. Erasmus +: Mobility between 

Vietnam and Czech Republic 

Dự án EU 2015-2017 Đạt 

19. Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh 

dưỡng, yếu tố môi trường và kích 

thích sinh sản lên chất lượng trứng 

của cá dìa Siganus guttatus 

Đề tài 

NAFOSTED 

2014/2017 Đạt 

20. Đánh giá chất lượng tinh trùng cá 

chẽm mõm nhọn Psammoperca 

waigiensis thông qua thời điểm thu 

mẫu, tiêm hormone và bảo quản 

lạnh 

Đề tài 

NAFOSTED 

2014-2017 Đạt 

21. Nghiên cứu đặc điểm loài và 

phương thức lây nhiễm của kí sinh 

trùng Perkinsus spp. ký sinh trên 

nhuyễn thể tại Việt Nam 

Đề tài Bộ Giáo 

Dục & Đào Tạo 

 

2014-2016 Đạt 

22. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

sản xuất vi nang chứa các hợp chất 

thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử 

dụng trong sản xuất thực phẩm 

Nhà nước, Đề tài 

KC-07-11/15 

2014 –2015 Đạt 

23. Nghiên cứu vòng đời phát triển của 

sản lá đơn chủ thuộc họ capsalidae 

ký sinh trên cá biển tại Khánh Hòa 

Đề tài cấp bộ 2013-2014 Đạt 
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24. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai 

các biện pháp cộng đồng bảo vệ và 

khai thác giống sò huyết tự nhiên 

tại tỉnh Kiên Giang 

Đề tài Tỉnh Kiên 

Giang 

2013-2015 Đạt 

25. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các 

giải pháp phát triển, quản lý nguồn 

lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đak Nông 

Đề tài Tỉnh Đăk 

Nông 

2013-2015 Đạt 

26. Khảo sát một số bệnh nguy hiểm 

thường gặp ở tôm chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) nuôi 

thương phẩm tại Ninh Thuận và đề 

xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị 

Đề tài Tỉnh Ninh 

Thuận 

2013-2015 Đạt 

27. Lưu giữ đàn cá tra dầu 

(Pangasianodon gigas Chevey, 

1931) tại Khánh Hòa 

Đề tài Tỉnh 

Khánh Hòa 

2013-2014 Đạt 

28. Parasite Risk Assessment with 

Integrated Tools in EU fish  

production value chains (Đánh giá 

mức độ nhiễm ký sinh trùng bằng 

các phương pháp kết hợp trong các 

sản phẩm cá nhập vào EU) 

Dự án EU 2013 - 2016 Đạt 

29. Nghiên cứu một số đặc tính lý, hóa 

học và bảo quản tinh trùng cá mú 

cọp (Mycteroperca tigris 

Valenciennes, 1833) tại Việt Nam 

IFS 

Thụy Điển 

2012-2014 Đạt 

30. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi 

nang sinh học sử dụng nấm men và 

ứng dụng trong tạo chất thơm/ chất 

màu dạng bột 

Bộ GDĐT, Đề tài 

HTQTSP 

2012 –2017 Đạt 

31. Khai thác và phát triển nguồn gen 

cua hoàng đế (Ranina ranina) 

Đề tài Cấp nhà 

nước 

2012 - 2016 Đạt 

32. Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, 

xây dựng quy trình sản xuất giống 

nhân tạo cá dìa (Siganus guttatus 

Bloch 1787) tại Khánh Hòa 

Đề tài cấp Tỉnh 

Khánh Hòa 

2011-2014 Đạt 
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2.4.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án 

Bảng 2.16: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên/NCS 

có thể tiếp nhận 

Số 

TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu có thể nhận hướng 

dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học hàm, học vị người 

có thể hướng dẫn nghiên cứu 

sinh 

Số lượng 

NCS có thể 

tiếp nhận 

1. Công nghệ sinh học thực 

phẩm 

PGS. TS. Vũ Ngọc Bội 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Phạm Thị Minh Thu 

TS. Phạm Thị Minh Hải 

5 

2. Công nghệ vi sinh vật, công 

nghệ probiotic, pharmabiotic 

trong thực phẩm, thủy sản, y 

dược 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Phạm Thu Thủy 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

TS. Phạm Thị Minh Hải 

5 

3. Công nghệ sinh học trong chế 

biến thủy sản 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

TS. Khổng Trung Thắng 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

5 

4. Tách chiết các hoạt chất sinh 

học biển; Vật liệu sinh học 

biển 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

TS. Nguyễn Thế Hân 

TS. Đỗ Lê Hữu Nam 

TS. Nguyễn Bảo 

5 

5. Đa dạng, bảo tồn sinh học 

biển, sinh thái học và biến đổi 

khí hậu 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm 

PGS.TS. Đoàn Như Hải 

TS. Đặng Thuý Bình 

TS. Đinh Văn Khương 

TS. Phạm Thu Thủy 

5 

6. Công nghệ sinh học trong nuôi 

trồng thủy sản; Bệnh học thủy 

sản 

TS. Trần Vỹ Hích 

TS. Nguyễn Đức Tân 

TS. Vũ Khắc Hùng 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Đặng Thuý Bình 

5 
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7. Công nghệ sinh học thực vật 

và tảo biển 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm 

PGS.TS. Đoàn Như Hải 

TS. Phạm Thị Minh Thu 

3 

8. Công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực thú y 

TS. Nguyễn Đức Tân 

TS. Vũ Khắc Hùng  

TS. Trần Vỹ Hích  

3 

9. Công nghệ sinh học trong y 

dược; Kỹ thuật Y sinh học 

TS. Trần Vỹ Hích  

TS. Nguyễn Thị Lan Phương 

3 

 

2.4.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu 

Bảng 2.17: Các công trình công bố quốc tế tiêu biểu của giảng viên, nhà khoa học 

cơ hữu thuộc ngành Công nghệ sinh học trong 5 năm trở lại đây 

(Sắp xếp theo thứ tự các tác giả (gạch dưới chân) có tên trong Bảng 2.7. Danh sách 

giảng viên, nhà khoa học cơ hữu) 

Số 

TT 

Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công 

bố 

1. Properties of hydroxyapatites 

prepared from different fish bones: 

A comparative study 

Nam P.V., Hoa N.V., 

Trung T.S. 

Ceramics International, 

2019 

2. Towards Zero-waste Recovery of 

Bioactive Compounds from Catfish 

(Pangasius hypophthalmus) By-

products Using an Enzymatic 

Method.  

Nam P.V., Hoa N.V., 

Anh T.T.L., Trung 

T.S. 

Waste and Biomass 

Valorization, 2019 

3. Preparation of water soluble 

hydrochloric chitosan from low 

molecular weight chitosan in the 

solid state.  

Minh N.C., Hoa N.V., 

Simona S., Willem 

F.S., Trung T.S. 

International Journal of 

Biological 

Macromolecules, 2019 

4. Antifungal activity of 

water soluble chitosan against 

Colletotrichum capsici in 

postharvest chili pepper  

Long L.T., Tan L.V., 

Boi V.N., Trung T.S.  

Journal of Food 

Processing and 

Preservation, 2018 
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5. High Molecular Weight and High 

Degree of Deacetylation of 

Chitosan Prepared from Squid Pens 

(Loligo chenisis) 

 

Hoang Ngoc Cuong, 

Nguyen Cong Minh, 

Nguyen Van Hoa, 

Khong Trung Thang, 

Nguyen Anh Tuan, 

Trang Si Trung 

Journal of Polymer 

Materials, 2017 

6. Antibacterial Activity of Chitosan 

from Squid Pens (Loligo chenisis) 

against Erwinia Carotovora from 

Soft Rot Postharvest Tomato Fruit 

Hoang Ngoc Cuong, 

Huynh Thanh Tung, 

Nguyen Cong Minh, 

Nguyen Van Hoa, 

Pham Thi Dan 

Phuong, Trang Si 

Trung 

Journal of Polymer 

Materials, 2017 

7. Recovery of protein hydrolysate 

and chitosan from black tiger 

shrimp (Penaeus monodon) heads: 

approaching a zero waste process.  

Pham Thi Dan 

Phuong, Nguyen 

Cong Minh, Hoang 

Ngoc Cuong, Nguyen 

Van Minh, Nguyen 

The Han, Nguyen 

Van Hoa, Ha Thi Hai 

Yen, Trang Si Trung 

Journal of Food 

Science and 

Technology, 2017 

8. Optimization of Harvesting of 

Microalgal Thalassiosira 

pseudonana Biomass Using 

Chitosan Prepared from Shrimp 

Shell Waste 

Trang Si Trung, 

Nguyen Thi Khanh 

Huyen, Nguyen Cong 

Minh, Tran Thi Le 

Trang and Nguyen 

The Han 

Asian J. Agric. Res., 

2016 

9. Preparation and characterization of 

high purity β-chitin from squid 

pens (Loligo chenisis) 

Cuong HN, Minh NC, 

Van Hoa N, Trung TS 

International Journal of 

Biological 

Macromoleccules, 2016 

10. One-step facile synthesis of 

mesoporous graphene/Fe 3 O 

4/chitosan nanocomposite and its 

adsorption capacity for a textile 

N Van Hoa, TT 

Khong, TTH Quyen, 

TS Trung 

Journal of Water 

Process Engineering, 

2016 



 37

dye 

11. Physicochemical Properties and 

Antioxidant Activity of Chitin and 

Chitosan Prepared from Pacific 

White Shrimp Waste 

Trang Si Trung and 

Huynh Nguyen Duy 

Bao 

International Journal of 

Carbohydrate 

Chemistry, 2015 

12. "Nuoc mam " Fish sauce in 

Vietnam: A long history from 

popular seasoning to health benefit  

Ngo Dang Nghia, 

Trang Si Trung, and 

Pham Van Dat  

Bioactive Peptides. 

Ann Food Process 

Presrvation, 2017 

13. Effects of low–frequency 

ultrasound on heterogenous 

deacetylation of chitin 

THD Ngo, DN Ngo International Journal of 

Biological 

Macromolecules, 2017 

14. Meeting report: the 1st BRG-

training school in Asia, a first step 

in the building of an ASEAN 

encapsulation network.  

Waché Y, Anal AK, 

Chan ES, Heng PW, 

Ngo DN, In S, 

Poncelet D, Phan-Thi 

H. 

Biotechnol J., 2014 

15. Kinetics and Optimization of the 

Deproteinization by Pepsin in 

Chitin Extraction from White 

Shrimp Shell 

NTH Duong, ND 

Nghia 

Journal of Chitin and 

Chitosan Science, 2014 

16. Effects of extraction conditions 

over the phlorotannin content and 

antioxidant activity of extract from 

brown algae Sargassum serratum 

(Nguyen Huu Dai 2004) 

VN Boi, DX Cuong, 

PTK Vinh 

Free Radicals and 

Antioxidants, 2017 

17. Effect of storage time on 

phlorotannin content and 

antioxidant activity of six 

Sargassum species from Nhatrang 

Bay, Vietnam  

DX Cuong, VN Boi, 

TTT Van 

Journal of applied 

phycology, 2016 

18. Optimization of Hydrolysis to 

Produce Water-Soluble Chitosan 

and Its Antifungal Effect on 

Postharvest Anthracnose in Mango 

LT Long, TS Trung, 

VN Boi 

Acta horticulturae, 

2015 
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19. Design and Development of a 

Novel Anticancer Peptide from 

Human Gut Microbiome by Using 

Recombinant Protein Engineering. 

In: 7th International Conference on 

the Development of Biomedical 

Engineering in Vietnam (BME7): 

Translational Health Science and 

Technology for Developing 

Countries 

Thi Kim Cuc Nguyen, 

Thu Thuy Pham, Thi 

Bich Mai Huynh, 

Thanh Hoang Tran, 

Michael Packianather, 

Chi Hieu Le, Van 

Duy Nguyen 

IFMBE Proceedings, 

Springer Verlag, 2020 

 

20. Molecular screening and genetic 

diversity analysis of anticancer 

Azurin-encoding and Azurin-like 

genes in human gut microbiome 

deduced through cultivation-

dependent and cultivation-

independent studies 

Van Duy Nguyen, 

Thanh Tra Nguyen, 

Thu Thuy Pham, 

Michael Packianather, 

Chi Hieu Le 

Int Microbiol, 2019 

 

21. Promotion of Lactobacillus 

plantarum on growth and resistance 

against acute hepatopancreatic 

necrosis disease pathogens in 

white-leg shrimp (Litopenaeus 

vannamei) 

Nguyen Thi Thuy 

Giang, Nguyen Thi 

Chinh, Montira 

Leelakriangsak, Pham 

Thu Thuy, Pham 

Quoc Hung, 

Chokchai 

Lueangthuwapranit, 

Nguyen Van Duy 

Thai Journal of 

Veterinary Medicine, 

2018 

22. Vertical transmission and early 

diagnosis of the microsporidian 

Enterocytozoon hepatonaei in 

whiteleg shrimp Penaeus vannamei 

Hung Vu-Khac, Thuy 

Nguyen Thi Thanh, 

Giang Nguyen Thi 

Thu, Chi Hieu Le, 

Van Duy Nguyen 

Journal of Pure and 

Applied Microbiology, 

2018 

23. Discovery of azurin-like anticancer 

bacteriocins from human gut 

microbiome through homology 

modeling and molecular docking 

Chuong Nguyen, Van 

Duy Nguyen 

Biomed Research 

International, 2016 
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against the tumor suppressor p53.  

24. Molecular screening of Azurin-like 

anticancer bacteriocins from 

human gut microflora using 

bioinformatics 

Nguyen VD, Nguyen 

HHC  

Advances in Intelligent 

Systems and 

Computing, 2015 

25. Screening of marine bacteria with 

bacteriocin-like activities and 

probiotic potential for ornate spiny 

lobster (Panulirus ornatus) 

juveniles 

Nguyen VD, Pham 

TT, Nguyen TH, 

Nguyen TT, Hoj L. 

Fish Shellfish 

Immunol., 2014 

26. Screening for bacteriocin-like 

antimicrobial activity against 

shrimp pathogenic vibrios and 

molecular identification of marine 

bacteria from otter clam Lutraria 

philippinarum 

Pham TT, Ho THN, 

Nguyen VD 

Thai Journal of 

Veterinary Medicine, 

2014 

27. Two novel strains of bacteriocin-

producing Lactobacillus plantarum 

and their application as 

biopreservative in chill-stored fresh 

cobia meat 

Nguyen VD, Pham 

TT, Pham NMQ 

Journal of Pure and 

Applied Microbiology, 

2014 

28. Biodiversity of major bacterial 

groups in association with 

agarwood (Aquilaria crassna) in 

Khanh Hoa province, Vietnam 

Nguyen TTT, Nguyen 

VD 

Journal of Vietnamese 

Environment, Dresden 

University of 

Technology, Germany,  

2014 

29. Cryptic Lineages and a Population 

Dammed to Incipient Extinction? 

Insights into the Genetic Structure 

of a Mekong River Catfish 

Amanda S A, B.T 

Dang, C E Bird, E. E 

Biesack, Phen, 

C, Latsamy Pp, Q. H 

D Vu, S. Uy, K. E 

Carpenter 

Journal of Heredity, 

2019 

 

30. Host choice and fitness of 

anemonefish Amphiprion ocellaris 

Nguyen H-TT, Tran 

A-NT, Ha LTL, Ngo 

Journal of Fishbiology, 

2019 
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(Perciformes: Pomacentridae) 

living with host anemones 

(Anthozoa: Actiniaria) in captive 

conditions 

DN, Dang BT, Geffen 

AJ 
 

31. Population genomics of the 

peripheral freshwater fish 

Polynemus 

melanochir (Perciformes, 

Polynemidae) in a changing 

Mekong Delta 

Dang, B.T., Vu, 

Q.H.D., Biesack, E.E. 

et al 

Conserv. Genet., 2019 

32. A new genus and species of turtle 

blood fluke (Digenea: 

Schistosomatoidea) from the 

Mekong snail-eating turtle, 

Malayemys subtrijuga (Schlegel & 

Mu¨ller) (Testudines: 

Geoemydidae) in Vietnam, with a 

reassessment of related Asiatic 

turtle blood flukes and molecular 

phylogeny 

Jackson R. Roberts, 

Cova R., Arias . 

Kenneth, M. 

Halanych, Binh T. 

Dang, Stephen A. 

Bullard. 

Syst. Parasitol., 2018 

33. Two new species 

of Elopicola (Digenea: 

Aporocotylidae) from Hawaiian 

ladyfish, Elops hawaiensis (South 

China Sea) and Atlantic 

tarpon, Megalops atlanticus (Gulf 

of Mexico) with a comment on 

monophyly of elopomorph blood 

flukes 

Orélis-Ribeiro, R, 

KM Halanych, BT 

Dang, MD 

Bakenhaster, CR 

Arias, & SA Bullard. 

Parasitology 

International, 2017 

34. Blood flukes of Asiatic softshell 

turtles: revision 

of Coeuritrema Mehra, 1933 

(Digenea: Schistosomatoidea) and 

description of a new species 

infecting Chinese softshell 

Roberts, JR, R Orélis-

Ribeiro, BT Dang, 

KM Halanych, & SA 

Bullard. 

Folia Parasitologica, 

2017 
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turtles, Pelodiscus sinensis, 

(Testudines: Trionychidae) 

cultured in the Da Rang River 

Basin, Vietnam 

35. Endocarditis associated with blood 

fluke infections (Digenea: 

Aporocotylidae: Psettarium cf. ant

hicum) among aquacultured cobia 

(Rachycentron canadum) from Nha 

Trang Bay, Vietnam 

Warren, MB, R 

Orélis-Ribeiro, CF 

Ruiz, BT Dang, CR 

Arias, & SA Bullard. 

Aquaculture, 2016 

36. Vibriosis in cultured seahorse 

(Hippocampus spp.) in Khanh Hoa 

Province, Vietnam 

Dang Thuy Binh, Vu 

Dang Ha Quyen, Le 

Quang Sang, Truong 

Thi Oanh. 

International Journal of 

Innovative Studies in 

Aquatic Biology and 

Fisheries (IJISABF), 

2016 

37. A WUSCHEL homeobox 

transcription factor, OsWOX13, 

enhances drought tolerance and 

triggers early flowering in rice 

Minh-Thu PT, Kim 

JS, Chae S, Jun KM, 

Lee K-S, Kim D-E, 

Song SI, Nahm BH 

and Kim YK 

Molecules and Cells, 

2018 

38. Temperature variation magnifies 

chlorpyrifos toxicity differently 

between larval and adult 

mosquitoes 

V Delnat, TT Tran, J 

Verheyen, KV Dinh, 

L Janssens, R Stoks 

 

Science of The Total 

Environment, 2019 

39. Extreme temperature impairs 

growth and productivity in a 

common tropical marine copepod 

 

NX Doan, MTT Vu, 

HQ Pham, MS Wisz, 

TG Nielsen, KV Dinh 

Scientific Reports, 

2019 

40. An adaptive transgenerational 

effect of warming but not of 

pesticide exposure determines how 

a pesticide and warming interact 

for antipredator behaviour 

TT Tran, L Janssens, 

KV Dinh, R Stoks 

 

Environmental 

Pollution, 2019 
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41. Impact of temperature and pyrene 

exposure on the functional 

response of males and females of 

the copepod Calanus finmarchicus 

KV Dinh, MW Olsen, 

D Altin, B Vismann, 

TG Nielsen 

Environmental Science 

and Pollution Research, 

2019 

42. Delayed effects of chlorpyrifos 

across metamorphosis on dispersal-

related traits in a poleward moving 

damselfly 

KV Dinh, L Janssens, 

L Therry, L Bervoets, 

D Bonte, R Stoks 

Environmental 

Pollution, 2016 

43. α-Glucosidase inhibitory activities 

of fatty acids purified from the 

internal organ of sea cucumber 

Stichopus japonicas 

TH Nguyen, SM Kim Journal of Food 

Science, 2015 

44. Isolation, purification and 

functional characterization of 

alpha-BnIA from Conus bandanus 

venom 

Bao Nguyen, Jean-

Pierre Le Caer, 

Romulo Aráoz, 

Robert Thai, Hung 

Lamthanh, Evelyne 

Benoit, Jordi Molgó 

Toxicon, 2014 

45. Characterization of a novel conus 

bandanus conopeptide belonging to 

the m-superfamily containing 

bromotryptophan 

Bao Nguyen, Jean-

Pierre Le Caer, Gilles 

Mourier, Robert Thai, 

Hung Lamthanh, 

Denis Servent, 

Evelyne Benoit and 

Jordi Molgó 

Marine Drugs, 2014 

2.5. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 Trong giai đoạn đầu từ khi thành lập cho đến năm 1975, Nhà trường đã hợp tác 

các đối tác Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ Đức về đào tạo và nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản. Từ khi giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước đến nay, Nhà trường đã triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế đa 

phương, đa lĩnh vực với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức đào tạo, nghiên cứu trên 

thế giới. Trong những năm gần đây, các mối quan hệ hợp tác tập trung vào mục tiêu 

nâng cao năng lực của Trường thông qua việc liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
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trao đổi thông tin khoa học, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 Cho đến nay, Trường Đại học Nha Trang đã thiết lập được các mối quan hệ chặt 

chẽ với hơn 40 tổ chức quốc tế, các trường, viện trên thế giới và khu vực như: Na Uy, 

Đan Mạch, Séc, Aixơlen, Đức, Bồ Đào Nha, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, 

Canada, Mỹ, Úc và các nước trong khối Asean… Thông qua các hoạt động hợp tác 

quốc tế, năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường đã từng bước được nâng 

cao, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng được tăng cường.  

 Dưới đây là danh mục các dự án, chương trình hợp tác Quốc tế của Trường Đại 

học Nha Trang từ năm 1996 đến nay: 

 

Bảng 2.18: Danh mục các dự án, chương trình hợp tác Quốc tế của Trường Đại 

học Nha Trang từ năm 1996 đến nay 

TT Tên dự án Mục đích Nhà tài 

trợ 

Thời gian Chi phí 

(USD) 

1. Pro 69/96 

(NUFU pha 1) 

Năng lực nuôi trồng 

thuỷ sản được  nâng 

cao  

NUFU 1997 – 

2000 

320,000 

2. Nâng cao năng 

lực khoa Nuôi 

trồng thuỷ sản  

Năng lực đào tạo và 

nghiên cứu của khoa 

được nâng cao 

DANIDA 

(thông qua 

AIT) 

1998 – 

2001 

230,000 

3. Nâng cao năng 

lực nghiên cứu 

về thức ăn trong 

nuôi thâm canh 

Thu nhập ổn định 

cho cộng đồng thông 

qua phát triển bền 

vững nuôi trồng 

thuỷ sản 

CARD 

(Australia) 

7/2000 – 

6/2002 

350,000 

4. Dự án NUFU 

pha 2 (nâng cao 

nuôi trồng thuỷ 

sản tại VN) 

Thiết lập hợp tác 

nghiên cứu trong 

nuôi trồng thuỷ sản 

biển 

NUFU 2002 – 

2006 

469,000 

5. Nâng cao và mở 

rộng thư viện 

Năng lực dịch vụ 

của thư viện được 

nâng cao 

World 

Bank 

7/2001 – 

12/2002 

525,000 

6. Điều tra các lồng Xác định các loài cá DFID 1999-2000 15,000 
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nuôi cá mú tại 

VN và khu vực 

châu Á 

mú nuôi thương 

phẩm tại VN   

thông qua 

trường ĐH 

Stirling 

(UK) 

7. Đánh giá tác 

nhân ảnh hưởng 

đến môi trường 

và các nguồn lợi 

tại đầm Nai, 

Ninh Thuận 

Tác nhân ảnh hưởng 

đến môi trường và 

các nguồn lợi được 

xác  định  và  đánh  

giá   

IDRC, 

Canada 

2000-2001 15.000 

8. Hướng dẫn thực 

tế việc ước tính 

và phân bổ khả 

năng môi trường 

cho nuôi trồng 

thuỷ sản ở các 

nước đang phát 

triển vùng nhiệt 

đới (TROPECA) 

Hướng dẫn thực tế 

việc ước tính và 

phân bổ khả năng 

môi trường cho nuôi 

trồng thuỷ sản của 

Việt nam 

DFID, UK 2002-2004 17.000 

9. Nuôi thâm canh 

cá biển trong 

mương nổi 

Thực hiện nuôi thâm 

canh một số loài cá 

biển trong mương 

nổi, tăng hiệu quả 

kinh tế 

Chương 

trình xây 

dựng năng 

lực cho 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

Úc 

(CARD) 

2004-2007 297.000  

10. Hợp tác nghiên 

cứu và đào tạo để 

phát triển bền 

vững ngành nuôi 

trồng thuỷ sản và 

môi trường ven 

biển  

Năng lực con người 

của khoa Nuôi trồng 

và Trường ĐHNT 

được cùng cố để 

nâng cao chất lượng 

đào tạo bậc đại cho 

các thế hệ tương lai 

Hội đồng 

Anh 

4/2003 - 

3/2006 

12.000 
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hướng tới sử dụng 

bền vững các nguồn 

lợi biển và khuyến 

khích mô hình nuôi 

trồng quy mô nhỏ tại 

VN 

11. Nâng cao năng 

lực đào tạo và 

nghiên cứu cho 

Trường Đại học 

Nha Trang (pha 

1) 

Năng lực đào tạo và 

nghiên cứu của cán 

bộ khoa Kinh tế, 

khoa Nuôi trồng 

thủy sản, Viện 

CNSH & MT được 

nâng cao. Năng lực 

quản lý đào tạo, và 

nghiên cứu của CB 

quản lý và hệ thống 

quản lý của nhà 

trường được củng 

cố.   

NORAD 2003 - 

2006 

2.170.000 

12. Nuôi thâm canh 

cá biển trong 

mương nổi 

Thực hiện nuôi thâm 

canh một số loài cá 

biển trong mương 

nổi, tăng hiệu quả 

kinh tế 

Chương 

trình xây 

dựng năng 

lực cho 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

Úc 

(CARD) 

2004-2007 297.000  

13. Nuôi tôm hùm 

gai bền vững ở 

vùng nhiệt đới 

Việt Nam và 

Australia 

Phát biển bền vững 

nghề nuôi tồm hùm 

gai ở Việt Nam 

Trung tâm 

nghiên cứu 

phát triển 

nông 

nghiệp 

quốc tế Úc 

(ACIAR) 

2005-2008 854.979  
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14. Chương trình 

hợp tác với AUF 

Các chương trình 

đào tạo bằng tiếng 

Pháp về công nghệ 

chế biến được triển 

khai 

Hiệp hội 

các trường 

ĐH Pháp 

(AUF) 

2001 – nay  

15 Hỗ trợ các hợp 

tác xã nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Khánh Hoà (pha 

1) 

Năng lực của tổ 

chức và con người 

trong việc thiết lập 

các mô hình phù hợp 

để phát triển nông 

thôn Khánh Hòa 

được nâng cao.  

AECI – 

Tây Ban 

Nha 

07/2005 – 

07/2006 

46.230 

(39.200 

EURO) 

16. Hỗ trợ các hợp 

tác xã nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Khánh Hoà (pha 

2) 

Năng lực của tổ 

chức và con người 

trong việc thiết lập 

các mô hình phù hợp 

để phát triển nông 

thôn Khánh Hòa 

được nâng cao.  

AECI – 

Tây Ban 

Nha 

2006-2007 12.970 

(11.000 

EURO) 

17. Chương trình 

hợp tác với AVI 

Nhà trường được hỗ 

trợ các giáo viên 

tình nguyện về ngôn 

ngữ 

AVI 2006-2008 

2011-2013 

 

18. Chương trình 

hợp tác với VIA 

Nhà trường được hỗ 

trợ giáo viên tình 

nguyện ngôn ngữ 

VIA 2006-2007  

19. Chương trình 

liên kết đào tạo 

thạc sĩ chuyên 

ngành Kinh tế - 

Quản lý thủy sản 

và Nuôi trồng 

thủy sản 

- Cung cấp cho học 

viên các kỹ năng 

quản lý kinh tế và 

hoạt động kinh 

doanh, phục vụ cho 

sự phát triển KT-XH 

- Nâng cao năng lực 

cho cán bộ giảng 

dạy của ĐHNT.  

CP Na Uy 

thông qua 

Trường 

ĐH 

Tromso, 

Na Uy 

2007-2012 Kinh phí 

cấp theo 

từng năm 
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20. Chương trình 

liên kết đào tạo 2 

giai đoạn (bậc 

đại học) với Đại 

học Kỹ thuật 

tổng hợp Liberec 

- CH Séc 

Liên kết đào tạo hệ 

đại học 2 giai đoạn 

ngành cơ khí 

 

 

CP Séc 

thông qua 

Đại học 

Kỹ thuật 

tổng hợp 

Liberec 

Từ 2007-

2010 

Kinh phí 

cấp theo 

từng năm 

21. Nâng cao năng 

lực đào tạo và 

nghiên cứu cho 

Trường Đại học 

Nha Trang (pha 

2) 

- Năng lực đào tạo 

và nghiên cứu của 

cán bộ khoa Kinh tế, 

khoa Nuôi trồng 

thủy sản, Viện 

CNSH & MT, Khoa 

Khai thác được nâng 

cao.  

- Năng lực quản lý 

đào tạo và nghiên 

cứu của CB quản lý 

và hệ thống quản lý 

của trường được 

củng cố.   

NORAD 2009-2011 1.578.600 

(13.200.000 

NOK) 

22. Chương trình 

hợp tác với Viện 

Văn hóa và Giáo 

dục Việt Nam tại 

Hoa kỳ (IVCE) 

Nâng cao năng lực 

tiếng Anh của sinh 

viên. 

Sinh viên 

tự túc chi 

phí đi lại 

2010 đến 

nay 

 

23. Chương trình 

hợp tác với Văn 

phòng Kinh tế và 

Văn hóa Đài Bắc 

tại Tp. HCM  

Nâng cao năng lực 

tiếng Trung của sinh 

viên và giảng viên. 

Văn phòng 

Kinh tế và 

Văn hóa 

Đài Bắc tại 

TPHCM 

2007 - 

2012 

 

24. Hợp tác với 

chương trình 

Fulbright Việt 

Nam (ĐSQ Hoa 

Kỳ ở Việt Nam) 

Tập huấn nâng cao 

các kỹ năng cho các 

cán bộ và giáo viên 

của Trường   

ĐSQ Hoa 

Kỳ ở Việt 

Nam 

2011 - nay  
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Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

3.1. Chương trình đào tạo 

Ngành đào tạo:   CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

Mã số:    9420201 

Chương trình đào tạo:  Công nghệ sinh học 

Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nha Trang 

Trình độ đào tạo:   Tiến sĩ 

3.1.1. Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo 

- Luật Giáo dục Đại học. 

- Điều lệ trường đại học ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 

10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ. 

- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

- Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

ban hành tại Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Quyết định số 2797/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học cho Trường Đại học Nha 

Trang. 

3.1.2. Tóm tắt chương trình đào tạo 

3.1.2.1. Mục tiêu đào tạo 

- Mục tiêu chung: 

Chương trình tiến sĩ Công nghệ sinh học nhằm đào tạo ra tiến sĩ ngành Công nghệ sinh 

học có trình độ chuyên môn sâu; có tư duy khoa học, có khả năng phát hiện và giải 
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quyết vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học trong lĩnh vực Công nghệ sinh học; có khả 

năng độc lập nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu,  liên kết và tìm kiếm đối tác để 

xây dựng mạng lưới nghiên cứu chuyên ngành ; có khả năng xây dựng và tổ chức thực 

hiện dự án nghiên cứu; có khả năng đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực Công 

nghệ sinh học; có năng lực nắm bắt các xu hướng khoa học công nghệ hiện đại và ứng 

dụng vào thực tiễn đất nước.  

- Mục tiêu cụ thể: 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh ngành Công nghệ sinh học 

có các kiến thức, kỹ năng và năng lực sau: 

a) Kiến thức: 

- Có kiến thức chuyên sâu về khoa học và những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực 

nghiên cứu. 

- Làm chủ được các phương pháp thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu khoa học cơ 

bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu. 

- Am hiểu các tài liệu nghiên cứu cần thiết và cập nhật hóa kiến thức cũng như tất cả 

những phát triển mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu. 

b)  Kỹ năng: 

- Phát hiện và giải quyết vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học trong lĩnh vực công nghệ 

sinh học. 

- Viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học 

quốc gia và quốc tế. 

- Thiết kế một công trình nghiên cứu và độc lập trong nghiên cứu. 

c) Năng lực: 

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học 

- Độc lập, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu cũng như dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên 

cứu, đề xuất ý tưởng khoa học- công nghệ, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ 

vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực công nghệ sinh học. 

- Xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghệ sinh học bền vững. 

- Chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia hoặc chủ trì hoạt động hợp tác đối ngoại trong nước và quốc tế về lĩnh vực 

công nghệ sinh học. 

- Đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành công nghệ sinh học. 
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d) Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: 

1) Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về Công nghệ sinh 

học. 

2) Quản lý tại các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. 

3) Tư vấn chuyên môn về Công nghệ sinh học cho các trường đại học, viện nghiên 

cứu, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội ở trong và ngoài nước. 

4) Tham gia, chủ trì các dự án trong nước và quốc tế. 

3.1.2.2. Chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh có khả năng: 

1) Phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học trong lĩnh vực Công nghệ sinh 

học 

2) Cập nhật và hệ thống hóa xu hướng nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực Công nghệ sinh 

học 

3) Xây dựng và quản lý dự án nghiên cứu và triển khai về Công nghệ sinh học 

4) Trình bày, giới thiệu và công bố (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng 

dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học. 

3.1.2.3. Cấu trúc và nội dung chương trình 

- Cấu trúc chương trình: 

TT Nội dung Số học phần Số tín chỉ 

1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 

- Các học phần bắt buộc 

- Các học phần tự chọn 

7 

3 

4 (chọn 2) 

10 

6 

4 

2. Đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan và 

các chuyên đề tiến sĩ 

- Đề cương nghiên cứu 

- Tiểu luận tổng quan 

- Các chuyên đề tiến sĩ 

4 

 

1 

1 

2 

10 

 

2 

2 

6 

3. Luận án tiến sĩ - 72 

 Tổng  92 
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- Nội dung chương trình: 

Mã học 

phần 

Tên học phần Số tín 

chỉ 

Đáp ứng 

CĐR 

Học 

phần 

tiên 

quyết 

1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 10   

1.1. Các học phần bắt buộc 6   

 Công nghệ sinh học tiên tiến 

(Advanced Biotechnology) 

2(2-0) 1-4  

 Xu hướng phát triển ngành Công nghệ 

sinh học (Trends in Biotechnology) 

2(2-0) 2, 4  

 Xây dựng và quản lý dự án Công nghệ 

sinh học (Project Design and 

Management in Biotechnology) 

2(2-0) 3-4  

1.2. Các học phần tự chọn 4   

 Vật liệu sinh học (Biomaterials) 2(2-0) 1-4  

 Hệ gen học (Genomics) 2(2-0) 1-4  

 Hệ protein học (Proteomics) 2(2-0) 1-4  

 Sinh thái học phân tử (Molecular 

Ecology) 

2(2-0) 1-4  

2. Đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan 

và các chuyên đề tiến sĩ 

10   

SPT801 Đề cương nghiên cứu 2(0-2) 3  

SPT802 Tiểu luận tổng quan 2(0-2) 2-3  

SPT803 Chuyên đề tiến sĩ 1 3(0-3) 2-3 SPT801, 

SPT802  

SPT804 Chuyên đề tiến sĩ 2 3(0-3) 2-3 SPT801, 

SPT802  
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3.2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo 

3.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 

3.2.1.1. Phương án tuyển sinh ngành đào tạo kèm chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm 

đầu 

Năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Số NCS 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

 

3.2.1.2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người dự tuyển (văn bằng, ngành học, 

loại tốt nghiệp, kinh nghiệm công tác) 

a) Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với ngành đăng ký dự tuyển: 

Đối tượng A1: có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành đúng hoặc phù hợp trong vòng 

10 năm trở lại; 

Đối tượng A2: có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành đúng hoặc phù hợp nhưng đã tốt 

nghiệp trên 10 năm; hoặc có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành gần. 

b) Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính 

quy loại giỏi trở lên, ngành đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký 

dự tuyển:  

Đối tượng B1: có bằng tốt nghiệp đại học ngành, chuyên ngành đúng hoặc phù hợp 

trong vòng 10 năm trở lại; 

Đối tượng B2: có bằng tốt nghiệp đại học ngành, chuyên ngành đúng hoặc phù hợp 

nhưng đã tốt nghiệp trên 10 năm; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành, chuyên 

ngành gần. 

3.2.1.3. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp: 

a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định cho trình độ tiến sĩ của Trường; 

b) Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần tiểu luận tổng quan và các chuyên đề 

trong chương trình đào tạo; 

c) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận án; 

đ) Bảo vệ luận án đạt yêu cầu. 
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3.2.1.4. Danh mục các ngành đúng, ngành gần với ngành Công nghệ sinh học 

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo 

Có bằng thạc sĩ (mã số) Có bằng đại học (mã số) 

Ngành, chuyên 

ngành đúng 

Công nghệ sinh học (60420201) 

Sinh học ứng dụng (604202) 

Sinh học (604201) và các chuyên 

ngành Sinh học (604201XX) 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Khoa học sự sống (6042) 

 

Công nghệ sinh học (52420201) 

Kỹ thuật sinh học (52420202) 

Sinh học ứng dụng (52420203) và 

chuyên ngành thuộc ngành Sinh 

học ứng dụng (524202) 

Sinh học (52420101) và các 

chuyên ngành Sinh học (524201) 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Khoa học sự sống (5242) 

Sư phạm Sinh học 

Ngành, chuyên 

ngành gần 

Công nghệ thực phẩm (60540101) 

Công nghệ sau thu hoạch 

(60540104) 

Công nghệ chế biến thủy sản 

(60540105) 

Nuôi trồng thủy sản (60620301) 

Bệnh lý học và chữa bệnh thủy 

sản (60620302) 

Chăn nuôi (60620105) 

Thú y (60640101) 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

(6062) (trừ các chuyên ngành 

quản lý, kinh doanh) 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y 

học (607201) 

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Dược học (607204) 

- Nhóm ngành thực phẩm, thủy 

sản (Công nghệ thực phẩm, Công 

nghệ sau thu hoạch, Công nghệ 

chế biến thủy sản, Nuôi trồng 

thủy sản, Bệnh học thủy sản) 

- Nhóm ngành nông nghiệp 

(Nông nghiệp, Nông học, Chăn 

nuôi, Khoa học cây trồng, Bảo vệ 

thực vật, Công nghệ rau hoa quả 

và cảnh quan, Sư phạm kỹ thuật 

nông nghiệp) 

- Nhóm ngành lâm nghiệp (Lâm 

nghiệp, Lâm sinh, Nông lâm 

nghiệp, Công nghệ chế biến lâm 

sản) 

- Thú y 

- Nhóm ngành Y học (Kỹ thuật y 

sinh, Xét nghiệm y học, Y đa 

khoa, Y học cổ truyền, Y sinh học 
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Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn (60140111) (chuyên 

ngành sinh học) 

Kỹ thuật y sinh (60520212) 

Kỹ thuật môi trường (60520320) 

Khoa học môi trường (60440301) 

Kỹ thuật hóa học (60520301) 

Hóa hữu cơ (60440114) 

Hóa môi trường (60440120) 

thể dục thể thao, Kỹ thuật y học) 

- Dược học 

- Nhóm ngành hóa học (Hóa học, 

Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ 

thuật hóa học, Sư phạm hóa học) 

- Nhóm ngành môi trường (Khoa 

học môi trường, Công nghệ kỹ 

thuật môi trường, Kỹ thuật môi 

trường) 

3.2.1.5. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức 

a) Đối tượng A1: không phải học các học phần bổ sung. 

b) Đối tượng A2: phải học các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

định hướng nghiên cứu cùng ngành, chuyên ngành, cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Các học phần bắt buộc 4 

1 BIO502 Sinh học phân tử tế bào/ Molecular Biology of Cell 2(2-0) 

2 BIO507 Các hoạt chất sinh học biển/ Marine Bioactive 

Compounds 

2(1,5-0,5) 

II. Các học phần tự chọn 2 

3 BIO503 Đa dạng sinh học biển/ Marine Biodiversity 2(1,5-0,5) 

4 BIO508 Công nghệ protein tái tổ hợp/ Recombinant Protein 

Technology 

2(2-0) 

c) Đối tượng B1: phải học các học phần bổ sung là các học phần có trong chương 

trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học hiện hành, cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Kiến thức chung 11 

I.1. Các học phần bắt buộc 7 

1 POS501 Triết học/ Philosophy 3(3-0) 
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2  Tiếng Anh/ English 4(4-0) 

I.2. Các học phần tự chọn 4 

3 EC543 Khoa học quản lý/ Scientific Management 2(2-0) 

4 EC539 Nghệ thuật lãnh đạo/ Leadership 2(2-0) 

5 EC535 Quản trị sản xuất/ Production Management 2(2-0) 

6 GS501 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ Research 
Methodology 

2(2-0) 

II. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 34 

II.1. Các học phần bắt buộc 22 

7 BIO501 Hóa sinh nâng cao/ Advanced Biochemistry 2(2-0) 

8 BIT501 Công nghệ vi sinh hiện đại/ Advanced Microbial 
Technology 

2(2-0) 

9 BIO502 Sinh học phân tử tế bào/ Molecular Biology of Cell 2(2-0) 

10 BIO503 Đa dạng sinh học biển/ Marine Biodiversity 2(1,5-0,5) 

11 BIO504 Miễn dịch học phân tử/ Molecular Immunnology 2(2-0) 

12 BIO507 Các hoạt chất sinh học biển/ Marine Bioactive 
Compounds 

2(1,5-0,5) 

13 BIT502 Kỹ thuật các quá trình sinh học/ Bioprocess 
Engineering 

2(2-0) 

14 BIT503 Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử/ Molecular 
Diagnostics and Analysis 

2(1,5-0,5) 

15 BIO508 
Công nghệ protein tái tổ hợp/ Recombinant Protein 
Technology 

2(1,5-0,5) 

16 BIT511 
Kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật/ Plant Cell and 
Tissue Culture 

2(1,5-0,5) 

17 GS503 
Thiết kế và phân tích thí nghiệm nâng cao/ 
Advanced Experimental Design and Analysis 

2(2-0) 

II.2. Các học phần tự chọn 12 

II.2.1 Các học phần tự chọn chung 4 

18 BIT508 Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải/ 
Biotechnology for Waste Treatment 

2(1,5-0,5) 

19 BIO506 Tin sinh học/ Bioinformatics 2(1,5-0,5) 

20 BIT513 Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học/ 
Development of Biotechnological Products 

2(2-0) 

21 BIO510 Sinh thái học và biến đổi khí hậu/ Ecology and 
Climate Change 

2(2-0) 
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II.2.2 Các học phần tự chọn theo chuyên ngành 8 

 Chuyên ngành 1: CNSH thực phẩm – thủy sản (chọn 4 học 
phần) 

8 

22 
BIT506 

Công nghệ probiotic trong thực phẩm và thủy sản/ 
Probiotic Technology for Food Production and 
Aquaculture 

2(1,5-0,5) 

23 BIT509 
Công nghệ sinh học thực phẩm/ Food 
Biotechnology 

2(1,5-0,5) 

24 BIT514 
Công nghệ sinh học rong biển/ Seaweed 
Biotechnology 

2(1,5-0,5) 

25 BIT505 Nhiên liệu sinh học biển/ Marine Biofuels 2(2-0) 

26 BIT517 
Công nghệ sinh học thủy sản/ Biotechnology in 
Aquaculture and Fisheries 

2(2-0) 

27 BIT516 
Công nghệ enzyme trong thực phẩm và thủy sản/ 
Enzyme Technology for Food and Fisheries 

2(2-0) 

 Chuyên ngành 2: CNSH y dược – thú y (chọn 4 học phần) 8 

28 BIO509 Bệnh học phân tử động vật/ Animal Molecular 
Pathology 

2(1,5-0,5) 

29 BIT510 Công nghệ sản xuất vắc xin/ Vaccine Production 
Technology 

2(1,5-0,5) 

30 BIT507 Độc tố sinh vật biển/ Marine Toxins 2(2-0) 

31 BIT515 Công nghệ sinh học dược/ Pharmaceutical 
Biotechnology 

2(2-0) 

32 BIO511 Vi sinh y học/ Medical Microbiology 2(2-0) 

33 BIO512 Dịch tễ học/ Epidemiology 2(1,5-0,5) 

34 BIO513 Đánh giá tiền lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế/ 
Pre- Clinical Assessment 

2(1,5-0,5) 

                       Tổng cộng: 45 

d) Đối tượng B2: tương tự như đối tượng B1, ngoài ra phải học một số học phần ở 

trình độ đại học (chưa có trong bảng điểm của người học), cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Các học phần bắt buộc 12 

1 75237 Hóa sinh học  4 

2 75854 Vi sinh vật học 4 
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3 75596 Sinh học phân tử  4 

II. Các học phần tự chọn 3 

4 75083 Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học 3 

5 75331 Công nghệ gen 3 

3.2.2. Kế hoạch đào tạo 

a) Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên 

tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục. 

b) Khung kế hoạch đào tạo 

Thời 
gian 

Tên học phần Số tín 
chỉ 

Giảng viên/ Chuyên 
ngành 

Cơ quan 
công tác 

1.Các học phần bắt buộc 6   

Năm I Công nghệ sinh 
học tiên tiến 
(Advanced 
Biotechnology) 

2(2-0) PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Phạm Thị Minh Hải 

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

Năm I Xu hướng phát 
triển ngành Công 
nghệ sinh học 
(Trends in 
Biotechnology) 

2(2-0) PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa 

PGS. TS. Trang Sĩ Trung 

TS. Khổng Trung Thắng 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

Năm I Xây dựng và 
quản lý dự án 
Công nghệ sinh 
học (Project 
Design and 
Management in 
Biotechnology) 

2(2-0) PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

2. Các học phần tự chọn 4   

Năm I Vật liệu sinh học 
(Biomaterials) 

2(1,5-
0,5) 

PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa 

PGS. TS. Trang Sĩ Trung 

TS. Phạm Thị Minh Hải 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

Năm I Hệ gen học 
(Genomics) 

2(2-0) TS. Phạm Thị Minh Thu  

TS. Phạm Thu Thủy 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

Trường Đại 
học Nha 
Trang 
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Năm I Hệ protein học 
(Proteomics) 

2(2-0) TS. Phạm Thu Thủy  

TS. Phạm Thị Minh Hải  

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

Năm I Sinh thái học phân 
tử (Molecular 
Ecology) 

2(1,5-
0,5) 

TS. Đặng Thúy Bình 

TS. Đinh Văn Khương  

TS. Phạm Thị Minh Thu  

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

3. Đề cương nghiên cứu, tiểu 
luận tổng quan và các 
chuyên đề tiến sĩ 

10   

Năm I Đề cương nghiên 
cứu 

2(0-2) Danh sách các giảng viên cơ hữu và thỉnh 
giảng thực hiện được đính kèm trong 
Chương trình đào tạo  

Năm I Tiểu luận tổng quan 2(0-2) 

Năm I Chuyên đề tiến sĩ 1 3(0-3) 

Năm I Chuyên đề tiến sĩ 2 3(0-3) 

4. Luận án tiến sĩ  

Từ 
Năm II 

Luận án tiến sĩ 72 

 

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo 

a) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn:  

Hiện nay Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đang cử 8 nghiên cứu sinh đi 

học Tiến sĩ ở trong và ngoài nước, vì vậy có thể đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô và 

đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định. 

Danh sách các giảng viên, cán bộ cơ hữu của Viện Công nghệ sinh học và Môi 

trường đang thực hiện đề tài nghiên cứu sinh 

Số 

TT 

Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 
Nơi đào tạo 

Ngành/ 

Chuyên ngành  
Ghi chú 

1. 
Vũ Đặng Hạ Quyên, 

1983, Giảng viên 
Việt Nam 

Công nghệ sinh 

học 
 

2. 

Nguyễn Thị Hải 

Thanh, 1984, Giảng 

viên 

Na Uy 
Công nghệ sinh 

học 
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3. 
Nguyễn Công Minh, 

1982, Giảng viên 
 Việt Nam, Đức Hóa sinh  

4. 

Phạm Ngọc Minh 

Quỳnh, 1980, Giảng 

viên 

Úc  
Công nghệ sinh 

học 
 

5. 
Lê Phương Chung, 

1984, Giảng viên 
Việt Nam  Vi sinh vật học  

6. 
Nguyễn Thị Anh Thư, 

1984, Giảng viên 
Úc  

Công nghệ sinh 

học 
 

7. 

Nguyễn Thị Như 

Thường, 1984, Giảng 

viên 

Úc  

Công nghệ sinh 

học/ Vi sinh vật 

học 

 

b) Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo. 

Hàng năm Trường Đại học Nha Trang thường xuyên đầu tư chi cho cơ sở vật 

chất, bổ sung thiết bị dạy và học, tăng số đầu sách trong thư viện, bổ sung thiết bị và 

dụng cụ thí nghiệm, sửa chữa nhỏ, nâng cấp hệ thống internet, E-learning, số hóa tài 

liệu, nâng cấp dịch vụ ký túc xá .., theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng 

với mức thu học phí. 

c) Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo (trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia giảng 

dạy, xây dựng chương trình đào tạo…), tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa 

học. 

Trường Đại học Nha Trang nói chung và Viện Công nghệ sinh học và Môi 

trường nói riêng tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học, sau đại học và ngắn 

hạn trong lĩnh vực Công nghệ sinh học với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Na Uy, Nhật 

Bản, Iceland, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh.., Đã ký kết MOU và MOA với nhiều đối 

tác quốc tế và triển khai nhiều hợp tác hiệu quả, điển hình như: 

- ĐH Old Dominion (Hoa Kỳ): Hợp tác thông qua các dự án thuộc chương trình 

PEER và NSF (National Scientific Foundation) 

- ĐH Auburn (Hoa Kỳ): Nghiên cứu ký sinh trùng. 

- ĐH Texas A&M (Hoa Kỳ): Hợp tác nghiên cứu về di truyền quần thể 

- Viện Smithsonian (Hoa Kỳ): Hợp tác nghiên cứu về đa dạng sinh học 

- ĐH Southern Cross (Úc): Hợp tác nghiên cứu bảo tồn rạn san hô, tham gia chương 

trình trao đổi sinh viên 

- ĐH Sunshine Coast (Úc): Dự kiến hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu peptide thần 

kinh khảo sát ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học biển  
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- ĐH JE Putkyne (CH Séc): Chương trình trao đổi sinh viên, chương trình Erasmus 

+ 

- ĐH Songkla (Thái Lan): Trao đổi sinh viên và giảng viên; hợp tác nghiên cứu 

trong đề tài “Effects of dietary probiotics on growth performance, digestive 

enzymes and immunity of pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei”, Mã số: 

SAT-ASEAN 5606, Dự án quốc tế do PSU Collaborative Research Fund tài trợ. 

- ĐH Cardiff, ĐH Birmingham, ĐH Newcastle và ĐH Greenwich (Anh): hợp tác 

trong dự án “Enhancements of High-Quality Human Resources and Employability 

for Vietnam in Design and Development of High-value Added Products, 

Innovation and Entrepreneurship” (HAPIE) do Hội đồng Anh tài trợ. 

- ĐH Pukyong (Hàn Quốc) về trao đổi sinh viên và học viên và hợp tác nghiên cứu. 

- ĐH Unbon Rachathani (Thái Lan), ĐH Mandalay (Myanmar), Viện NC Nội đồng 

(Cam Pu Chia), Trung tâm nghiên cứu nguồn lợi Thủy sinh (Lào): Hợp tác đa 

phương về di truyền học bảo tồn lưu vực song Mekong 

Ngoài ra, hàng năm Viện Công nghệ sinh học và Môi trường phối hợp với các 

đơn vị trong trường và ngoài trường như Phân viện Thú y miền Trung, Viện Vắc xin 

và Sinh phẩm y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Hải dương học, .. để tổ chức các Hội 

nghị toàn quốc và quốc tế trong lĩnh vực Công nghệ sinh học với sự tham gia của các 

học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Thông qua các dự án hợp tác quốc tế (Bảng 2.18), các đề tài nghiên cứu khoa 

học các cấp từ cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, các hợp đồng nghiên cứu thuộc khuôn 

khổ các đề tài NCKH với các cơ quan nghiên cứu trong nước, các hợp đồng triển khai 

ứng dụng (Bảng 2.15), Viện CNSH có nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho các 

nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu như mua sắm vật tư, hoá chất, dụng cụ, sách 

báo, tham dự các hội nghị khoa học.   

d) Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng nghiên cứu sinh tốt nghiệp. 

 Viện Công nghệ sinh học và Môi trường phối hợp với Trung tâm Quan hệ doanh 

nghiệp và hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Nha Trang tăng cường quan hệ hợp tác 

với các viện, trường, doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, ký kết MOU, 

thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, trao đổi nghiên cứu sinh và chuyên gia nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo 100% nghiên cứu sinh tốt nghiệp có việc làm 

phù hợp với ngành đào tạo. 

e) Mức học phí: 26.000.000đ/nghiên cứu sinh/năm 
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Phần 4. CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN 

 

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về việc mở ngành hoặc chuyên ngành đăng ký 
đào tạo. 

2. Biên bản thông qua đề án của hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo. 

3. Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ 
thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; 
lý lịch khoa học,  bằng tốt nghiệp.của đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo.  

4. Quyết định thành lập hội đồng biên soạn, hội đồng thẩm định chương trình đào 
tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế. 

5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 
thực tế. 

6. Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình đào 
tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế. 

7. Minh chứng về các nội dung tại Điều 3 của Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT. 

8. Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành hoặc chuyên ngành của cơ sở 
đào tạo. 

 







BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                               

Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 2019 

 

 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

1. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu 

1.1 Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong 

chương trình đào tạo 

TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 
SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

Tham gia 
giảng dạy 
học phần 

1.  Trang Sĩ 
Trung, 
1971, 
Hiệu 
trưởng 

PGS, 
2010 

Tiến sĩ, 
Học viện 
Công 
nghệ 
Châu Á 
(AIT), 
Thái Lan, 
2002 

Công 
nghệ quá 
trình 
sinh học 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  
> 30 bài 
báo 

Xu hướng 
phát triển 

ngành Công 
nghệ sinh 

học, Vật liệu 
sinh học 

2.  Ngô Đăng 
Nghĩa, 
1960, 
Giảng viên 
cao cấp 

PGS, 
2006 

Tiến sĩ, 
Trường 
Đại học 
Thủy sàn, 
Việt Nam, 
2000 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2001, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
> 20 bài 
báo 

Xu hướng 
phát triển 

ngành Công 
nghệ sinh 

học, Vật liệu 
sinh học 

3.  Vũ Ngọc 
Bội,  
1966,  
Trưởng 
Khoa 
Công nghệ 
thực phẩm 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐHKHTN 
TPHCM, 
Việt Nam, 
2004 

Hóa sinh 
học  

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  
> 30 bài 
báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 
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4.  Nguyễn 
Anh Tuấn, 
1959 

PGS, 
2014 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
Trường 
ĐH Thủy 
sản, 2004 
 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

16 đề tài,  
> 30 bài 
báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

5.  Nguyễn 
Văn Duy, 
1981, 
Phó Viện 
trưởng 
Viện Công 
nghệ sinh 
học và 
Môi 
trường 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Greifswal
d, Đức,  
2008 

Vi sinh 
vật học 

2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang; 
2013, 
Prince of 
Songkla 
University
, Thailand 

7 đề tài,  
>40 bài báo 

Công nghệ 
sinh học tiên 

tiến, Xây 
dựng và 

quản lý dự 
án Công 
nghệ sinh 

học, Hệ gen 
học 

6.  Huỳnh 
Nguyễn 
Duy Bảo,  
1972, 
Giảng viên 
chính 

PGS, 
2017 

Tiến sĩ, 
ĐH KH 
và CN hải 
dương 
Tokyo, 
Nhật, 
2009 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 1 
phát minh, 
>30 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

7.  
Khổng 
Trung 
Thắng, 
1972, 
Phó Hiệu 
trưởng 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
ĐH Khoa 
học và 
Công 
nghệ 
Na Uy 
(NTNU), 
2013 

Công 
nghệ 
sinh học 

2014, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

>10 bài báo Xây dựng và 
quản lý dự 
án Công 
nghệ sinh 

học 

8.  Phạm Thu 
Thủy, 
1980, 
Trưởng 
Bộ môn 
Sinh học 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Greifswal
d, Đức,  
2009 

Sinh học 
phân tử 

2011, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  
>15 bài báo 

Hệ gen học, 
Hệ protein 

học 

9.  Đặng 
Thúy 
Bình, 
1969, 
Giảng viên 

GV, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Bergen,  
Na Uy, 
2010 
 

Đa dạng 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang; 
2014-
2017, 
Trường 
Đại học 
Bergen, 
Na Uy 

15 đề tài,  
>50 bài báo 

Sinh thái học 
phân tử 
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10.  Phạm Thị 
Minh Thu,  
1983, 
Trưởng 
Bộ môn 
Công nghệ 
sinh học 

GV, 
2014 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Myongji, 
Hàn 
Quốc, 
2014 

Sinh học 2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài,  
4 bài báo 

Vật liệu sinh 
học, Hệ gen 

học 

11.  
Phạm Thị 
Minh Hải, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2007 

Tiến sĩ, 
ĐH 
Greenwic
h, Anh,  
2016 

Công 
nghệ 
sinh học 

2016, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
4 bài báo 

Công nghệ 
sinh học tiên 
tiến, Vật liệu 

sinh học 

12.  Ngô Thị 
Hoài 
Dương, 
1972, 
Giảng viên 
chính 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
ĐH Nha 
Trang, 
Việt Nam, 
2015 

Công 
nghệ chế 
biến 
thủy sản 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài, 
>10 bài báo 

Xu hướng 
phát triển 

ngành Công 
nghệ sinh 

học, 
Xây dựng và 
quản lý dự 
án Công 
nghệ sinh 

học 
13.  

Đinh Văn 
Khương, 
1981, 
Giảng viên 

GV, 
2004 

Tiến sĩ, 
ĐH tổng 
hợp 
Leuven, 
Đan 
Mạch, 
2014 

Sinh học 
(Sinh 
thái học) 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài,  
>15 bài báo 

Sinh thái học 
phân tử, 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

14.  Trần Vỹ 
Hích,  
1975, 
Giám đốc 
trung tâm 
Giống và 
Dịch bệnh 
thủy sản 

GV, 
2003 

Tiến sĩ, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang, 
Việt Nam, 
2014 

Nuôi 
trồng 
thủy sản 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
8 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

15.  Nguyễn 
Thế Hân, 
1983, 
Giảng viên 
 

GV, 
2006 

Tiến sĩ, 
ĐH KH 
và CN 
Hải 
dương 
Tokyo, 
Nhật,  
2013 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2014, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  
>10 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 
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16.  Nguyễn 
Bảo, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, 
Bảo tàng 
quốc gia 
lịch sử tự 
nhiên 
Sorbonne, 
Pháp, 
2014 

Sinh học 
phân tử 
– Độc 
dược 
học thần 
kinh 

2016, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài,  
>10 bài báo 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

17.  Đỗ Lê 
Hữu Nam, 
1983 

GV, 
2009 

Tiến sĩ, 
ĐH 
CNKT 
Varonhet,  
CHLB 
Nga, 2012 

Sinh học 
và chiết 
rút các 
hoạt chất 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

>10 bài 
báo, 1 phát 
minh 

Chuyên đề 
tiến sĩ 

 

1.2.  Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành Công nghệ sinh 

học, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành Công nghệ sinh học và 

các ngành gần 

TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, nước, 
năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo SĐH 

(năm, 
CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 

(số lượng đề 
tài, các bài 

báo) 
 A. Ngành Công nghệ sinh học    
1.  Trang Sĩ 

Trung, 1971, 
Hiệu trưởng 

PGS, 
2010 

Tiến sĩ, Học 
viện Công 
nghệ Châu Á 
(AIT), Thái 
Lan, 2002 

Công 
nghệ quá 
trình 
sinh học 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
> 30 bài báo 

2.  Ngô Đăng 
Nghĩa, 1960, 
Giảng viên 
cao cấp 

PGS, 
2006 

Tiến sĩ, Đại 
học Thủy sàn, 
Việt Nam, 
2000 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2001, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
> 20 bài báo 

3.  Nguyễn Văn 
Duy, 1981, 
Phó Viện 
trưởng Viện 
Công nghệ 
sinh học và 
Môi trường 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, ĐH 
Greifswald, 
Đức,  
2008 

Vi sinh 
vật học 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang; 
2013, Prince 
of Songkla 
University, 
Thailand 

7 đề tài,  
>40 bài báo 



 5

4.  
Khổng Trung 
Thắng, 
1972, 
Phó Hiệu 
trưởng 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, ĐH 
Khoa học và 
Công nghệ 
Na Uy 
(NTNU),  
Na Uy, 2013 

Công 
nghệ 
sinh học 

2014, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

>10 bài báo 

5.  Phạm Thị 
Minh Hải, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2007 

Tiến sĩ, ĐH 
Greenwich, 
Anh,   
2016 

Công 
nghệ 
sinh học 

2016, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
4 bài báo 

6.  Đặng Thúy 
Bình, 1969, 
Giảng viên 

GV, 
2016 

Tiến sĩ, ĐH 
Bergen, 
Na Uy, 2010 
 

Đa dạng 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang; 
2014-2017, 
Trường Đại 
học Bergen, 
Na Uy 

15 đề tài,  
>50 bài báo 

7.  Phạm Thu 
Thủy, 1980, 
Trưởng Bộ 
môn Sinh 
học 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, ĐH 
Greifswald, 
Đức,  
2009 

Sinh học 
phân tử 

2011, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
>15 bài báo 

8.  Phạm Thị 
Minh Thu,  
1983, 
Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ sinh 
học 

GV, 
2014 

Tiến sĩ, ĐH 
Myongji, Hàn 
Quốc, 2014 

Sinh học 2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

2 đề tài,  
3 bài báo 

9.  Đinh Văn 
Khương, 
1981, 
Giảng viên 

GV, 
2004 

Tiến sĩ, ĐH 
tổng hợp 
Leuven, Đan 
Mạch, 2014 

Sinh học 
(Sinh 
thái học) 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

2 đề tài,  
>15 bài báo 

10.  Nguyễn Thế 
Hân, 
1983, 
Giảng viên 
 

GV, 
2006 

Tiến sĩ, ĐH 
KH & CN 
Hải dương 
Kyoto, Nhật,   
2013 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2014, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
>10 bài báo 

11.  Vũ Ngọc 
Bội,  
1966,  
Trưởng Khoa 
Công nghệ 
thực phẩm 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
ĐHKHTN 
TPHCM, Việt 
Nam, 2005 

Hóa sinh 
học  

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
>30 bài báo 
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12.  Nguyễn Anh 
Tuấn, 1959 

PGS, 
2014 

Tiến sĩ, 
Trường ĐH 
Thủy sản, 
Việt Nam, 
2004 
 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

16 đề tài,  
>30 bài báo 

13.  Huỳnh 
Nguyễn Duy 
Bảo,  
1972, 
Giảng viên 
chính 

PGS, 
2017 

Tiến sĩ, ĐH 
KH và CN hải 
dương Tokyo, 
Nhật, 
2009 

Sinh học 
biển ứng 
dụng 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 1 
phát minh, 
>30 bài báo 

14.  Ngô Thị 
Hoài Dương, 
1972, 
Giảng viên 
chính 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, ĐH 
Nha Trang, 
Việt Nam, 
2015 

Công 
nghệ chế 
biến 
thủy sản 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài, 
>10 bài báo 

15.  Nguyễn Bảo, 
1984, 
Giảng viên 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, Bảo 
tàng quốc gia 
lịch sử tự 
nhiên 
Sorbonne, 
Pháp, 2014 

Sinh học 
phân tử 
– Độc 
dược 
học thần 
kinh 

2016, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài,  
>10 bài báo 

16.  Đỗ Lê Hữu 
Nam, 1983 

GV, 
2009 

Tiến sĩ, ĐH 
CNKT 
Varonhet, 
CHLB Nga, 
2012 

Sinh học 
và chiết 
rút các 
hoạt chất 
sinh học 
biển 

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

>10 bài báo, 
1 phát minh 

17.  Trần Vỹ 
Hích, 1975, 
Giám đốc 
trung tâm 
Giống và 
Dịch bệnh 
thủy sản 

GV, 
2003 

Tiến sĩ, 
Trường ĐH 
Nha Trang, 
Việt Nam, 
2014 

Nuôi 
trồng 
thủy sản 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
8 bài báo 

 

1.3.  Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Học hàm, 
năm phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

 A. Ngành đúng    
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1 Nguyễn 
Ngọc Lâm 

GS, 2013 Tiến sĩ, 
Đan Mạch, 

2002 

Thực vật 
học/Tảo 

học 

2008, 
Viện Hải 
Dương 

Học 

10 đề tài, 
>85 bài 

báo 

2 Đoàn Như 
Hải 

GS, 2018 Tiến sĩ, 
Đan Mạch, 

2002 

Thực vật 
học/Tảo 

học 

2008, 
Viện Hải 
Dương 

Học 

14 đề tài, 
>33 bài 

báo 

3 Vũ Khắc 
Hùng 

 Tiến sĩ, 
Slovakia, 

2004 

Vi sinh 
vật học 
thú y 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

>10 đề tài, 
>10 bài 

báo 

 A. Ngành gần    
4 Nguyễn Thị 

Lan Phương 
PGS, 2018 Tiến sĩ, 

Việt Nam, 
2008 

Y học/ Vi 
khuẩn 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

18 đề tài, 
22 bài báo 

5 Nguyễn Đức 
Tân 

 Tiến sĩ, 
Việt Nam, 

1996 

Thú y/ Ký 
sinh trùng 

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

> 10 đề 
tài, >10 
bài báo 

 

1.4.  Danh sách cán bộ quản lý phụ trách đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại 
Trình độ đào tạo, 
năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành 

1 PGS.TS. Đặng Xuân Phương, 1975, 

Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học 

Tiến sĩ, 2011 Kỹ thuật cơ khí 

2 Nguyễn Thị Thu Nga, 1978 

Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại 
học 

Thạc sỹ, 2008 Kinh tế thủy sản 

 

1.5  Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

Số 
TT 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ 
hiện tại 

Trình độ đào tạo, 
năm tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên ngành  

1. 
Nguyễn Thị Thanh Hải, 1972, 
Giảng viên 

 Thạc sỹ 
Công nghệ chế biến 

thủy sản/ Vi sinh thực 
phẩm 
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2. Lê Nhã Uyên, 1977, Giảng viên Thạc sỹ  Sinh học thực nghiệm 

3. 
Văn Hồng Cầm, 1984, Giảng 
viên 

 Thạc sỹ Sinh học 

4. 
Nguyễn Thị Chính, 1990, 
Giảng viên 

Thạc sỹ  Công nghệ sinh học 

5. 
Phạm Thị Mai, 1983, Giảng 
viên thực hành 

Thạc sỹ  Hóa sinh 

6. 
Nguyễn Thị Kim Cúc, 1979, 
Giảng viên 

Thạc sỹ  Vi sinh vật học 

7. 
Phạm Thị Lan, 1985, Giảng 
viên thực hành 

 Thạc sỹ Công nghệ sinh học 

8. 
Tạ Lê Đăng Khôi, 1988, 
Nghiên cứu viên 

 Thạc sỹ 
Quản lý hệ sinh thái 
biển và  biến đổi khí 

hậu 

9. 
Trương Thị Thu Thuỷ, 1967, 
Nghiên cứu viên 

 Thạc sỹ Vi sinh vật học 

10. 
Phan Thị Phượng, 1984, 
Nghiên cứu viên 

 Thạc sỹ Công nghệ sinh học 

 

 

Trưởng Phòng TCCB và Trưởng đơn vị 
chuyên môn quản lý ngành/chuyên ngành  

đề nghị cho phép đào tạo 
(Ký tên xác nhận) 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC 
  HÀNH CHÍNH 

 
 
 
 
 
 
 

Trần Đức Lượng 
 

VIỆN TRƯỞNG 
VIỆN CN SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG 

 
 
 
 
 
 
 

Ngô Thị Hoài Dương 
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2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ thực hiện chương trình đào tạo 

2.1.Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo: 

Số 
TT 

Tên gọi của máy, thiết bị, kí 
hiệu, mục đích sử dụng 

Nước, 
năm sản 

xuất 

Số 
lượng 

Tên học phần sử dụng 
thiết bị 

1.  Máy đọc và phân tích hình ảnh 
gel (Biorad – Mỹ) 

Mỹ, 2005 1 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 

Hệ gen học, 

Hệ protein học, 

Sinh thái học phân tử 

2.  Máy li tâm lạnh ống nhỏ 
(Mega 17R Labkorea) 

Hàn 
Quốc, 
2007 

1 Hệ gen học 

Vật liệu sinh học 

3.  Kính hiển vi soi ngược, huỳnh 
quang, soi nổi (Olympus – 
Nhật) 

Nhật, 
2000 

3 Công nghệ sinh học tiên tiến 

4.  Máy định danh vi khuẩn (BAX 
System Q7) 

Mỹ, 2008 1 Công nghệ sinh học tiên tiến 

5.  Máy đông khô ở quy mô pilot 
(Telstar, Tây Ban Nha) 

Tây Ban 
Nha, 2008 

1 Vật liệu sinh học 

Xây dựng và quản lý dự án 
Công nghệ sinh học 

Xu hướng phát triển ngành 
Công nghệ sinh học 

6.  Hệ thống phá mẫu và chưng 
cất đạm Velp 

Ý, 2010 1 Vật liệu sinh học 

7.  Sắc ký khí (Agilent – Mỹ) Mỹ, 2006 1 Vật liệu sinh học 

8.  Sắc ký lỏng (Shimadzu – Nhật) Nhật, 
2007 

1 Vật liệu sinh học 

9.  Sắc ký lỏng ghép khối phổ 
(LC/MS/MS, Thermo Finigan - 
Mỹ) 

Mỹ, 2006 1 Hệ protein học 

10.  Sắc ký tinh chế Protein (Biorad 
– Mỹ) 

Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

11.  Sắc ký phân tích acid amin 
(Armesham – Anh) 

Anh, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

12.  Máy ép dầu - 6yl 85 dùng ép 
tách dầu thực vật 

Trung 
Quốc, 
2007 

1 Vật liệu sinh học 
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13.  Thiết bị quang phổ dùng cho 
định lượng protein 

Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

14.  Máy đo lưu biến thực phẩm 
Rheometer 

Nhật, 
2007 

1 Vật liệu sinh học 

15.  Thiết bị ELISA (BIORAD) Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

16.  Thiết bị nhân và định lượng 
DNA (Real Time PCR – 
BIORAD) 

Mỹ, 2007 1 Hệ gen học  

Sinh thái học phân tử 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

17.  Máy quang phổ hấp thu 
nguyên tử AAS  

Anh, 2003 1 Vật liệu sinh học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

18.  Quang phổ phát xạ Plasma 
ghép cặp phản ứng (ICP/MS) - 
Varian  

Mỹ, 2007 1 Vật liệu sinh học 

19.  Sắc ký khí ghép nối khối phổ 
nhiều lần (GC/MS/MS)  

Mỹ, 2007 1 Hệ protein học 

20.  Thiết bị nhân DNA (PCR – 
BIORAD) 

Mỹ, 2007 2 Hệ gen học  

Hệ protein học 

Sinh thái học phân tử 

21.  Thiết bị lên men điều khiển tự 
động 

Mỹ, 2007 1 Xây dựng và quản lý dự án 
Công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học tiên tiến 

22.  Kính hiển vi có camera chụp 
ảnh 

TQ, 2007 1 Công nghệ sinh học tiên tiến 

 

2. 2. Thư viện: 

 Thư viện Trường Đại học Nha Trang là một trong những thư viện đại học lớn 

nhất cả nước về số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo (cả bản in và bản số hóa), 

trong đó có nhiều tài liệu cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ngành CNSH. 

Giáo trình và tài liệu tham khảo tại thư viện 

Số 
TT 

Tên sách, tạp chí Nước, 
năm xuất 

bản 

Số 
lượng 

bản 
sách 

Tên học phần sử dụng 
sách, tạp chí 

1. Tạp chí Công nghệ sinh học / Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

Việt Nam, 
1996 - 
2017 

17 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

2. Marine biotechnology  Mỹ, 1999 - 30 Công nghệ sinh học tiên 
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 2017 tiến, 
Xây dựng và quản lý dự 
án Công nghệ sinh học 

3. Molecular biotechnology  Mỹ, 2012 17 Sinh thái học phân tử, 
Công nghệ sinh học tiên 
tiến 

4. Nature biotechnology  Mỹ, 1996 - 
2017 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

5. World journal of microbiology & 
biotechnology  

Hà Lan, 
2012 

12 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

6. Advances in applied 
biotechnology / edited by Marian 
Petre  

Croatia, 
2011 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

7. Advances in biochemical 
engineering/biotechnology 

Đức, 2008 
- 2017 

5 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 

8. Advances in biotechnology / Indu 
Ravi, Mamta Baunthiyal, Jyoti 
Saxena, editors  

Ấn Độ, 
2014 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

9. Advances in botanical research / 
edited by Peter R. Shrewry, Keith 
J. Edwards, Paul A. Lazzeri. 
Volume 34, Biotechnology of 
cereals  

Academic 
Press, 
2001 - 
2017 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

10. Advances in enzyme 
biotechnology / Pratyoosh Shukla, 
Bret I. Pletschke, editors  

Ấn Độ, 
2013 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

11. Advances in Shrimp 
biotechnology / edited by T. W. 
Flegel  

Thái Lan, 
1998 - 
2017 

5 Sinh thái học phân tử 

12. Advances in Shrimp 
biotechnology: Proceeding to the 
Special Session on Shrimp 
Biotechnology 5th Asian Fisheries 
Forum Chiengmai, Thailand 11-14 
November 1998 / edited by T. W. 
Flegel  

Thái Lan, 
1998 - 
2017 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

13. Algae : anatomy, biochemistry, 
and biotechnology / by Paolo 

Boca 
Raton, 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
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Gualtieri and Laura Barsanti  2006 - 
2017 

Sinh thái học phân tử 

14. Animal biotechnology: models in 
discovery and translation / edited 
by Ashish S. Verma, Amity 
Institute of Biotechnology, Amity 
University Uttar Pradesh, NOIDA 
(UP), India, Anchal Singh, Amity 
Institute of Biotechnology, Amity 
University Uttar Pradesh, NOIDA 
(UP), India  

Hà Lan, 
2014 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

15. Bioprocesses and biotechnology 
for functional foods and 
nutraceuticals / edited by Jean-
Richard Neeser, J. Bruce German  

Mỹ, 2004 - 
2017 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

16. Biotechnology : Molecular studies 
and novel applications for 
improved quality of human life / 
Edited by Reda Helmy Sammour  

Croatia, 
2012 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

17. Biotechnology : academic cell 
update / authors, David P. Clark, 
Nanette J. Pazdernik  

Hà Lan, 
2012 

5 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

18. Biotechnology : applying the 
genetic revolution / authors, David 
P. Clark, Nanette J. Pazdernik  

Croatia, 
2009  

5 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 

19. Biotechnology : changing life 
through science / by K. Lee Lerner 
and Brenda Wilmoth Lerner, 
editors  

Mỹ, 2007  5 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 

20. Tế bào học. Thái Duy Ninh Việt Nam, 
2007 

15 Công nghệ sinh học tiên 
tiến 

21. Giáo trình sinh học phân tử tế bào 
và ứng dụng. Võ Thị Thương Lan 

Việt Nam, 
2007 

10 Công nghệ sinh học tiên 
tiến 
 

22. Sinh học tế bào. Hoàng Đức Cự Việt Nam, 
2007 

15 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 

23. An toàn sinh học. Lê Gia Hy, 
Khuất Hữu Thanh 

Việt Nam, 
2007 

15 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 

24. Nguyên tắc phân loại sinh vật. 
Nguyễn Anh Diệp, Trần Ninh, 
Nguyễn Xuân Quýnh 

 

Việt Nam, 
2007 

10 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 
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25. Công nghệ sinh học: Tập 1: Sinh 
học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa 
học của công nghệ sinh học. 
Nguyễn Như Hiền 

Việt Nam, 
2007 

10 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

26. Công nghệ sinh học: Tập 3: 
Enzyme và ứng dụng. Phạm Thị 
Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa 

Việt Nam, 
2007 

15 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

27. Công nghệ sinh học: Tập 4: Công 
nghệ di truyền. Trịnh Đình Đạt 

Việt Nam, 
2007 

15 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

28. Handbook of food engineering. 
Second edition. Dennis 
R.Heldman, Daryl B. Lund. CRC 
Press 

Mỹ, 

2007 

1 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

29. The Food Safety Hazard 
Guidebook. Lawley R, Curtis L, 
Davis J. The Royal Society of 
Chemistry 

Mỹ, 

2008 

1 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

30. Giáo trình bảo quản nông sản. 
Nguyễn Mạnh Khải và một số tác 
giả. Giáo dục 

Việt Nam, 
2007 

10 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

31. Handbook of vegetables and 
vegetable processing. Nirmal K 
Sinha. Wiley – Blackwell. 

Mỹ, 

2011 

1 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

32. Công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ 
sản, tập II. Ướp muối, chế biến nước 
mắm, chế biến khô và thức ăn liền. 
Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh 
Phụng, Nguyễn Trọng Dũng, 
Nguyễn Anh Tuấn. Khoa học và Kỹ 
thuật 

Việt Nam, 
2011 

20 Vật liệu sinh học, 
Hệ gen học, 
Hệ protein học 

33. Khoa học - công nghệ surimi và 
sản phẩm mô phỏng. Trần Thị 
Luyến và cộng tác viên.  Nông 
nghiệp 

Việt Nam, 
2010 

20 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

34. Công nghệ sản xuất chè, cà phê & 
ca cao. Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn 
Văn Tặng. Lao Động 

Việt Nam, 
2010 

20 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

35. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch 
hơn ngành bia, tinh bột sắn, ngành 
giấy. Bộ Công thương và Bộ giáo 

Việt Nam, 

2009 

1 Công nghệ sinh học tiên 
tiến, 
Xu hướng phát triển 
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dục. Trung tâm sản xuất sạch Việt 
Nam 

ngành Công nghệ sinh học 

36. Journal of cleaner production. D. 
Huisingh. Elsevier 

Mỹ, 

2012 

1 Xu hướng phát triển 
ngành Công nghệ sinh học 

 

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành 

Công nghệ sinh học (trong 5 năm gần đây) 

Số 

TT 

Tên đề tài Cấp quyết 

định, 

mã số 

Năm 

nghiệm 

thu 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1. Understanding the interaction of ocean 

acidification and marine tourism for 

sustainable management of coral reefs 

Dự án APN 

(Asian Pacific 

network) 

2019-

2021 

Đang 

thực 

hiện 

2. Riverscape Genetics to Inform Natural 

History of Exploited Fishes in the Lower 

Mekong River Basin 

Dự án PEER 

NFS và 

USAID tài trợ 

 

2017-

2020 

Đang 

thực 

hiện 

3. Thu nhận và xác định tính chất của các 

chất ức chế enzyme alpha-glucosidase từ 

rong tại vùng biển Khánh Hòa, Việt Nam 

và đánh giá khả năng kháng bệnh tiểu 

đường 

Quỹ Nafosted 2017-

2019 

Đang 

thực 

hiện 

4. Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm phù du 

ở vùng ven biển Khánh Hòa dựa trên cách 

tiếp cận phụ thuộc và độc lập nuôi cấy 

Quỹ Nafosted 2017-

2019 

Đang 

thực 

hiện 

5. Improve training and research capacity of 

Nha Trang University, NORRAD 

 Incorporating Climate Change into 

Ecosystem Approaches to Fisheries and 

Aquaculture Management in Sri Lanka 

and Vietnam 

Dự án 

NORHED 

(Biotechnology 

Component) 

2014/20

19 

Đang 

thực 

hiện 

6. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị 

gia tăng từ phế liệu tôm để ứng dụng 

trong nông nghiệp 

Đề tài nghị 

định thư với 

Đức 

2014-

2017 

Đạt 

7. Ứng dụng chitosan lên quá trình vi nhân Đề tài cấp 2018 Đạt 
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giống lan mokara trường, 

TR2018-13-09 

8. How does thermal adaptation under global 

warming shape the susceptibility of 

tropical copepods to contaminants and 

toxic algal blooms? 

International 

Foundation for 

Science, Thụy 

Điển 

2017-

2018 

Đạt 

9. Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (epiphytic 

algae) trên rong sụn (Kappaphycus 

alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và 

Ninh Thuận 

Đề tài KHCN 

cấp Bộ 

2016-

2017 

Đã 

nghiệm 

thu cấp 

cơ sở 

10. Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm 

năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật 

người bằng cách tiếp cận tin sinh học và 

sinh học phân tử 

Mã số: 

106.YS.04-

2014.40, Đề tài 

cấp Nhà nước, 

Quỹ Nafosted 

2015-

2017 

Đạt 

11. Building the Mekong river genetic 

biodiversity research network 

Dự án PEER 

NFS và 

USAID tài trợ 

2014-

2018 

Đạt 

12. Conservation Genetics for Improved 

Biodiversity and Resource Management 

in a Changing Mekong Delta. 

Dự án PEER 

NFS và 

USAID tài trợ 

 

2013-

2017 

Đạt 

13. Nghiên cứu di truyền và an toàn sinh học 

chim yến thuộc đề tài cấp nhà nước: 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các 

giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi 

chim yến tại Việt Nam 

Đề tài nhánh 

đề tài Cấp nhà 

nước 

2012 - 

2016 

Đạt 

14. Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc 

điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh 

bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong 

nuôi trồng hải sản 

Mã số: 106.03-

2011.34, Đề tài 

cấp Nhà nước, 

Quỹ Nafosted 

2011-

2014 

Đạt 

15. Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản 

xuất tôm giống Ninh Thuận, đề xuất mô 

hình cơ sở sản xuất giống an toàn, chất 

lượng theo hướng VietGAP, hướng đến 

mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất tôm 

giống chất lượng cao của cả nước 

Đề tài Tỉnh 

Ninh Thuận 

2016-

2017 

Đạt 
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16. Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm bảo quản 

sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu 

Polyurethane (PU) ở tỉnh Sóc Trăng 

Đề tài Tỉnh 

Sóc Trăng 

2016 Đạt 

17. Marine pelagic secondary production 

under environmental stress - impacts of 

climate change and oil exposure 

Ørsted và 

Marie Curie 

Fellowship 

2015-

2017 

Đạt 

18. Erasmus +: Mobility between Vietnam 

and Czech Republic 

Dự án EU 2015-

2017 

Đạt 

19. Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng, 

yếu tố môi trường và kích thích sinh sản 

lên chất lượng trứng của cá dìa Siganus 

guttatus 

Đề tài 

NAFOSTED 

2014/20

17 

Đạt 

20. Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm 

mõm nhọn Psammoperca waigiensis 

thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm 

hormone và bảo quản lạnh 

Đề tài 

NAFOSTED 

2014-

2017 

Đạt 

21. Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức 

lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. 

ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam 

Đề tài Bộ Giáo 

Dục & Đào 

Tạo 

2014-

2016 

Đạt 

22. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất 

vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có 

hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất 

thực phẩm 

Nhà nước, Đề 

tài KC-07-

11/15 

2014 –

2015 

Đạt 

23. Nghiên cứu vòng đời phát triển của sản lá 

đơn chủ thuộc họ capsalidae ký sinh trên 

cá biển tại Khánh Hòa 

Đề tài cấp bộ 2013-

2014 

Đạt 

24. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện 

pháp cộng đồng bảo vệ và khai thác giống 

sò huyết tự nhiên tại tỉnh Kiên Giang 

Đề tài Tỉnh 

Kiên Giang 

2013-

2015 

Đạt 

25. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải 

pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy 

sản hồ chứa tỉnh Đak Nông 

Đề tài Tỉnh 

Đăk Nông 

2013-

2015 

Đạt 

26. Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường 

gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh 

Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, 

điều trị 

Đề tài Tỉnh 

Ninh Thuận 

2013-

2015 

Đạt 
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27. Lưu giữ đàn cá tra dầu (Pangasianodon 

gigas Chevey, 1931) tại Khánh Hòa 

Đề tài Tỉnh 

Khánh Hòa 

2013-

2014 

Đạt 

28. Parasite Risk Assessment with Integrated 

Tools in EU fish  production value chains 

(Đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng 

bằng các phương pháp kết hợp trong các 

sản phẩm cá nhập vào EU) 

Dự án EU 2013 - 

2016 

Đạt 

29. Nghiên cứu một số đặc tính lý, hóa học và 

bảo quản tinh trùng cá mú cọp 

(Mycteroperca tigris Valenciennes, 1833) 

tại Việt Nam 

IFS 

Thụy Điển 

2012-

2014 

Đạt 

30. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang 

sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng 

trong tạo chất thơm/ chất màu dạng bột 

Bộ GDĐT, Đề 

tài HTQTSP 

2012 –

2017 

Đạt 

31. Khai thác và phát triển nguồn gen cua 

hoàng đế (Ranina ranina) 

Đề tài Cấp nhà 

nước 

2012 - 

2016 

Đạt 

32. Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây 

dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá 

dìa (Siganus guttatus Bloch 1787) tại 

Khánh Hòa 

Đề tài cấp Tỉnh 

Khánh Hòa 

2011-

2014 

Đạt 

 

3.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên/NCS có thể 

tiếp nhận: 

Số 

TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu có thể nhận hướng 

dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học hàm, học vị người 

có thể hướng dẫn nghiên cứu 

sinh 

Số lượng 

NCS có thể 

tiếp nhận 

1. Công nghệ sinh học thực 

phẩm 

PGS. TS. Vũ Ngọc Bội 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Phạm Thị Minh Thu 

TS. Phạm Thị Minh Hải 

5 

2. Công nghệ vi sinh vật, công 

nghệ probiotic, pharmabiotic 

trong thực phẩm, thủy sản, y 

dược 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Phạm Thu Thủy 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

TS. Phạm Thị Minh Hải 

 

5 
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3. Công nghệ sinh học trong chế 

biến thủy sản 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

TS. Khổng Trung Thắng 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

5 

4. Tách chiết các hoạt chất sinh 

học biển; Vật liệu sinh học 

biển 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

TS. Nguyễn Thế Hân 

TS. Đỗ Lê Hữu Nam 

TS. Nguyễn Bảo 

5 

5. Đa dạng, bảo tồn sinh học 

biển, sinh thái học và biến đổi 

khí hậu 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm 

PGS.TS. Đoàn Như Hải 

TS. Đặng Thuý Bình 

TS. Đinh Văn Khương 

TS. Phạm Thu Thủy 

5 

6. Công nghệ sinh học trong nuôi 

trồng thủy sản; Bệnh học thủy 

sản 

TS. Trần Vỹ Hích 

TS. Nguyễn Đức Tân 

TS. Vũ Khắc Hùng 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Đặng Thuý Bình 

5 

7. Công nghệ sinh học thực vật 

và tảo biển 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm 

PGS.TS. Đoàn Như Hải 

TS. Phạm Thị Minh Thu 

3 

8. Công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực thú y 

TS. Nguyễn Đức Tân 

TS. Vũ Khắc Hùng  

TS. Trần Vỹ Hích  

3 

9. Công nghệ sinh học trong y 

dược; Kỹ thuật Y sinh học 

TS. Trần Vỹ Hích  

TS. Nguyễn Thị Lan Phương 

3 
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3..3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu thuộc ngành Công nghệ sinh học 

trong 5 năm trở lại đây 

(Sắp xếp theo thứ tự các tác giả (gạch dưới chân) có tên trong Danh sách giảng viên, 

nhà khoa học cơ hữu) 

Số 
TT 

Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn 
công bố 

1. Properties of hydroxyapatites 

prepared from different fish bones: 

A comparative study 

Nam P.V., Hoa N.V., 

Trung T.S. 

Ceramics 

International, 2019 

2. Towards Zero-waste Recovery of 

Bioactive Compounds from Catfish 

(Pangasius hypophthalmus) By-

products Using an Enzymatic 

Method.  

Nam P.V., Hoa N.V., 

Anh T.T.L., Trung T.S. 

Waste and Biomass 

Valorization, 2019 

3. Preparation of water soluble 

hydrochloric chitosan from low 

molecular weight chitosan in the 

solid state.  

Minh N.C., Hoa N.V., 

Simona S., Willem F.S., 

Trung T.S. 

International 

Journal of 

Biological 

Macromolecules, 

2019 

4. Antifungal activity of water soluble 

chitosan against Colletotrichum 

capsici in postharvest chili pepper  

Long L.T., Tan L.V., 

Boi V.N., Trung T.S.  

Journal of Food 

Processing and 

Preservation, 2018 

5. High Molecular Weight and High 

Degree of Deacetylation of Chitosan 

Prepared from Squid Pens (Loligo 

chenisis) 

 

Hoang Ngoc Cuong, 
Nguyen Cong Minh, 
Nguyen Van Hoa, 
Khong Trung Thang, 
Nguyen Anh Tuan, 
Trang Si Trung 

Journal of Polymer 

Materials, 2017 

6. Antibacterial Activity of Chitosan 

from Squid Pens (Loligo chenisis) 

against Erwinia Carotovora from 

Soft Rot Postharvest Tomato Fruit 

Hoang Ngoc Cuong, 

Huynh Thanh Tung, 

Nguyen Cong Minh, 

Nguyen Van Hoa, Pham 

Thi Dan Phuong, Trang 

Si Trung 

Journal of Polymer 

Materials, 2017 

7. Recovery of protein hydrolysate and 

chitosan from black tiger shrimp 

(Penaeus monodon) heads: 

approaching a zero waste process.  

Pham Thi Dan Phuong, 
Nguyen Cong Minh, 
Hoang Ngoc Cuong, 
Nguyen Van Minh, 
Nguyen The Han, 
Nguyen Van Hoa, Ha 

Journal of Food 

Science and 

Technology, 2017 
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Thi Hai Yen, Trang Si 
Trung 

8. Optimization of Harvesting of 

Microalgal Thalassiosira 

pseudonana Biomass Using 

Chitosan Prepared from Shrimp 

Shell Waste 

Trang Si Trung, Nguyen 

Thi Khanh Huyen, 

Nguyen Cong Minh, 

Tran Thi Le Trang and 

Nguyen The Han 

Asian J. Agric. 

Res., 2016 

9. Preparation and characterization of 

high purity β-chitin from squid pens 

(Loligo chenisis) 

Cuong HN, Minh NC, 

Van Hoa N, Trung TS 

International 
Journal of 
Biological 
Macromoleccules, 
2016 

10. One-step facile synthesis of 

mesoporous graphene/Fe 3 O 

4/chitosan nanocomposite and its 

adsorption capacity for a textile dye 

N Van Hoa, TT Khong, 

TTH Quyen, TS Trung 

Journal of Water 

Process 

Engineering, 2016 

11. Physicochemical Properties and 

Antioxidant Activity of Chitin and 

Chitosan Prepared from Pacific 

White Shrimp Waste 

Trang Si Trung and 

Huynh Nguyen Duy Bao 

International 

Journal of 

Carbohydrate 

Chemistry, 2015 

12. "Nuoc mam " Fish sauce in 

Vietnam: A long history from 

popular seasoning to health benefit  

Ngo Dang Nghia, Trang 

Si Trung, and Pham Van 

Dat  

Bioactive Peptides. 

Ann Food Process 

Presrvation, 2017 

13. Effects of low–frequency ultrasound 

on heterogenous deacetylation of 

chitin 

THD Ngo, DN Ngo International 
Journal of 
Biological 
Macromolecules, 
2017 

14. Meeting report: the 1st BRG-

training school in Asia, a first step 

in the building of an ASEAN 

encapsulation network.  

Waché Y, Anal AK, 

Chan ES, Heng PW, 

Ngo DN, In S, Poncelet 

D, Phan-Thi H. 

Biotechnol J., 2014 

15. Kinetics and Optimization of the 

Deproteinization by Pepsin in Chitin 

Extraction from White Shrimp Shell 

NTH Duong, ND Nghia Journal of Chitin 

and Chitosan 

Science, 2014 

16. Effects of extraction conditions over 

the phlorotannin content and 

antioxidant activity of extract from 

brown algae Sargassum serratum 

(Nguyen Huu Dai 2004) 

VN Boi, DX Cuong, 

PTK Vinh 

Free Radicals and 

Antioxidants, 2017 
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17. Effect of storage time on 

phlorotannin content and 

antioxidant activity of six 

Sargassum species from Nhatrang 

Bay, Vietnam  

DX Cuong, VN Boi, 

TTT Van 

Journal of applied 

phycology, 2016 

18. Optimization of Hydrolysis to 

Produce Water-Soluble Chitosan 

and Its Antifungal Effect on 

Postharvest Anthracnose in Mango 

LT Long, TS Trung, VN 

Boi 

Acta horticulturae, 

2015 

19. Design and Development of a Novel 

Anticancer Peptide from Human 

Gut Microbiome by Using 

Recombinant Protein Engineering. 

In: 7th International Conference on 

the Development of Biomedical 

Engineering in Vietnam (BME7): 

Translational Health Science and 

Technology for Developing 

Countries 

Thi Kim Cuc Nguyen, 

Thu Thuy Pham, Thi 

Bich Mai Huynh, Thanh 

Hoang Tran, Michael 
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BQ GIAO DVC VA DAO TAO
rm/oNc D4.I Hec NHA TRANG

ceNG HoA xA ugl cHU Ncnia vrDT NAM
DQc l$p - Tq do - Hgnh Phric

s6:1 0 3 Qn-oHNr Khdnh Hda, ngdy 2J thdng O2 ndm 2016-

QUYfT DINH
vd viQc thinh lap HQi tl6ng x6y dlrng H6 so mO ngirnh tliro t4o

Ti6n si C6ng nghe sinh hgc

HIDU TRTIONG TRTIONG EAI HQC NHA TRANG

CIn cri Quyet dinh s6 155/ CP ngity 16108/1966 cria HQi ddng Chinh phti v0 viQc

thdnh lflp vd quy dinh nhiQm vq, quydn h4n cria Trudng Thriy shn, nay ld Trudrng D4i hqc

Nha Trang;

Cdn cri Quy€t dlnh s6 70l20l4lQD-TTg ngdy 10/1212014 cria Thri tudng Chinh

phri v0 viQc ban hdnh Di0u lQ trulng tlai hgc;

Cdn cri Th6ng tu s6 3812}L}1TT-BGDDT ngiry 2211212010 cria BQ Gi6o dqc vd

Edo tpo quy dinh vC eieu kiQn, hd so, quy trinh cho phdp ddo tao, dinh chi tuy0n sinh, thu
hdi quyOt dinh cho ph6p ddo t4o c6c ngdnh hoflc chuy6n ngdnh trinh d0 th4c si, ti6n si;

Xet dC ngh! cria ViQn truong ViQn C6ng nghQ Sinh hqc & Mdi trudrng vd Trudng

khoa Sau D4i hgc,

QUYET DINH

Di6u 1: Thdnh lflp HQi ddng x6y dgng hO so m0 ngdnh ddo tao trinh d0 Ti6n si

COng nghQ Sinh hgc cria Trudng D4i hqc Nha Trang gdm c6c 6nglbd c6 t6n sau:

l. PGS.TS. Ng6 Ddng Nghia Trudng Eai hgc Nha Trang chri tich

2. TS. Nguy6n Vdn Duy
3. PGS.TS. Trang Si Trung
4. TS, Huj'nh Nguy6n Duy 86o
5. TS. D[ng Thriy Binh
6. TS. Vi6n Quang Mai
7. TS. Nguy6n Dric Tdn
8. TS. Ph4m Thu Thity
9. TS. Ph4m Thi Minh Thu

Didu 2: HQi d6ng c6 tr6ch nhiQm xQy dgng HO scr mo ngdnh ddo t4o trinh dQ Titin

si Cdng nghQ Sinh hqc va dugc huOng quy6n lgi theo Quy chti chi ti0u nQi b0 hiQn hdnh.

Eidu 3: Trudng khoa Sau D4i hgc vd c6c 6ng/bd c6 tOn trOn chiu tr6ch nhiQm thi
hdnh quytit dinh ndy.

.. ,rr"eZ,

Noi nltQn:
- Nhu Di6u 3;
- Lrru: VT, SDH

TRUONG

NHA TRANG



s6:/)1// 1QD-EHNr Khdnh [fda, ngdy Jp thdns // niim 2417.

QUYI'T DINFI
ViiviQc thhnh I$p FIQi cl6ng thAm ilinh

Chuo'ng trinh tlio tgo fi6n si nginh COng nghQ Sinh hgc

FrrFU TRU'oNG TII.{IOFIG D4.r HQC NI{A TRANG

Can cri'Quyt5t dinh s6 155/CP ngdy 1618l1966 cira HQi d6ng Chinh phir vd viQc thdnh
lap vd quy dinh nhiQrn vu, quyen han cLra llirtri'ng l'huf sin, nay ld lfruong EFI Nha ifrang;

Cdn cir Th6ng tu s6 0912017/TT-BGDDT ngity 041412017 cira B0 Gi6o dr;c va Ddo
t?o quy clinh di6u kiQn, -trinh tr,r, thfr tqe nl# ngiurh hodc chuyOn ngdnh ddo t4o vd elinh chi
tuytin sinh, thu h6i quy5t clinh rrro ngr\nh hof,Jchuy0n ngdnh ctio tqro trinh d0 th4c si trirrh
d6 ti6n si;

Cdn cri Th6ng tu sd 07/2015/Tl'-BG-DllT ngdy 161412015 cira BQ Gido duc rzri:Eio
tao ban hdnh quy dlnh vC kh6i luong ki6n thfic t6i thitiu, y6u cAu vd ndng lu'c mdr ngiubi hgc
dat dugc sau khi t6t nghiOp e6i vO'i nr6i trinh d0 ddo tpo cira gi6o clpc d?i hqc,vd cp.ry trinl
xdy clung, thAm dinh, ban hdnh chuong trinh clio t4o trinh dg clqri lrqrc, thac sT, ti6n sii

Xdt de nghi cira Trudng phong Ddo t4o Sar-r l)a.ri hoc,

QrJVtr:r D{NFr:
Di6u 1. Thdrnh lgp IfQi i6ng thdm ctrlnh Cliuong trinh cfdo tqro trinh c1Q ti6n sT nginh

C6ng nglr6 Sinh hoc, md s6 12+ZOZ01 cfia Tludug Epi hc.rc Nha lfrarrg g6m cdc 6pgfui c6
tOn sau:

l. GS.TS. Ng'y6n Nggc Ldrn vi$'l-Iai duong hgc Nlia Tra'g
2. TS, Ph4m Th! Minh Hdi Trtrong DII Nha Trang

3. PGS.TS. Dodn Nhu Hdi

4, TS. Nguy6n Tri Nhdn

ViQn Hni duong hoc Nha Trang

Tnrring EI{ IGITN t'p, FIO Chi Minh phr1.n biQn

5. PGS.TS. Flodng Thi My Nh'rng Truong DI-I I(HTN FId Noi
6. TS. Nguy6n Th! Lan Phuong Viqn Vaccine Nha Trang
7. TS. Vfi ISdc Hirns FhAri viqn Thri y rni6n Trung

s0 crAo DUC vA DAo rAo
TRU'ONG D4.I I{C)C Nr{A rrieXC

cQN(; r{oA xA r{Qr cHU NGHIA vIpT' NANI

PEIAP - TrJ do - FI4nh Phfic

Chir tich

Thr-L liy

Phfrn bi6n

Uy vi0n

uy vlell

0v i,iOn

Di6u 2. FIQi d6ng c6 tr6ch nhiQrn thAur ctinh Chuong trinli ctdo t4o trinh clQ ti6n
ngdnh c6ng nghQ Sinh hoc cira Truo'ng Dqj rrqrc Nha Trang theo quy ctinh,

?i:". 3.. 'l'ruong. phong Edro rqo sau Eqi hc2c v2r circ 6ng/bd c6 t6n
nhiQrn thi hdnh quytit dinh ndy./ , n,/ali//,/

No'i nhpn:
- Nhu Ei6Lr 3;
- Lu'u:VT, SDH.

TRUONG

NHA TRA

TRUONG

trdn chlu trdch



co. NG HoA xA uOr cHu Ncrfa vrEJ NAM

DQc lap - Tg do - Hanh phtlc

BITN BAN HgP HQIDONG THAM DINH CHIIONG TRiNH DAO
TAO, DrEU KrEN EAM nAO CnAr Lr/gNG DAO T4.O TH[I. C Tf,

TRiNH Dq TIfN Si NGANH CONG NGHE SINH HQC

i. ,. ,Thuc hidn Quydt dinh s6 l2l lI/QD-DHNT ngAy 30111/2017 cua Hi6u trutrng Trucrng

Dai hoc Nha Trang vO viqc thanh lip HQi d6ng tham dinh chuong trinli ddo t4o ti€n si ngdnh
C6ng ngh6 Sinlr hqc, Md s6 62420201.

,,^ -i i - ,. , .^
tlor OOng gom / tnann vren:

1. GS.TS NguySn Ngoc Ldm Chu tich Hqi d6ng

2. TS. Pham Thi Minh Hai Thu kj HQi d6ng

3. PGS.TS Doan Nhu Hdi Uy vi€n Phan bi6n

4. I b. l\guyen I rl l\ nan Uy vi€n Phdn bi6n

5. PGS.TS Hoang Thi M! Nhung Uj,viOn H6i d6ng

6. TS. V[ Kldc Hung Uj viOn H6i d6ng

7. TS. Nguydn Thi Lan Phucrng Uf vi6n HOi tl6ng

H6m nay, vdo hic 9 gid, ngdy 14101/2018, tai Trudng Dai hoc Nha Trang. H6i ddng hop voi
su c6 mdt cta 6 thd,nh viOn; vdng I iPGS.TS Hoang Thi M! Nhung) vi lj do cri nhAn.

dC thAm dinh chuong trinh ddo tao titln si ngdnh C6ng nghQ Sinh hoc cua Trudng Dai hoc
Nha Trang.

, i ,r r i
r nann pnan rnam qu gom:

- TS. NgO Thi Hodi Ducrng, Vi6n trudng Vi6n COng nghd Sinh hoc vd M6i trudng.

- Crlc thdnh viOn H6i ddng xAy drmg chucrng trinh ddo tao ti6n si ngdnh C6ng ngh6
Sinh hoc.

- Cric thdnh vi6n H6i d6ng thdm dinh chuong trinh ddo tao ti6n si ngdnh C6ng nghO

Sinh hoc.

NQI DUNG LAM VIEC

1 TS. Ng6 Thi Hoai Duorng - Dai dien Phdng Ddo t4o Sau Dai hoc - tuy€n UO li do, Aqc
quy6t ainfr thdnh lQp HQi ddng thAm dinh chucrng trinh ddo tao ti6n si nginh C6ng nghQ Sinh
hoc cua Hi6u trucmg Trudng Dai hoc Nha Trang vd dA nghi Chu tich HQi ddng di6u kii6n



phiOn hop.

2. GS.TS. Nguy6n Ngoc Ldm, Chri tich H6i clong. cliilu khi€n phi6n hop.

3. PGS.TS. Nguy6n Vdn Duy , dai di6n co sd ddo tao, b6o c6o v0 cluong trinh ddo tao trinh
d6 Ti0n si nganh C6ng nghQ. Sinh hoc v6i ciic n6i dung: Can cir de xAy drmg chucrng trinh
ddo tao; Muc ti6u ddo tao; CAu truc chuong trinh; Thoi lucrng chucmg trinh; N6i dung chucrng
trinh; Ciic D6 cucmg hoc phdn; C6c tlidu ki6n dim bAo thuc hi6n chucrng trinh ddo t4o.

+.'i fi6n cua cdc thanh vi6n Hoi dong tham dinh.

a. Cric phan bi6n doc nhAn x6t phan biOn chuo,ng trinh ddo tao, tlidu kiqn ddm bdo chAt lutmg
1 .^ ,

thuc t€ ic6 vdn birn kdm theol: PGS.TS Doan Nhu Hdi vd TS. Nguy0n Tri Nhdn.

b. C6c thdnh vi6n H6i d6ng n6u cAu h6i.

c. Dai dien co so tldo tao ra lcri, cu thd:

CAu h6i cria PGS.TS Eohn Nhu Hii vlr GS.TS Nsuv6n Nsoc L6m:
.' I r. , r ,Ngudn kinh phi phuc vu cho d?ro tao Ti€n si ldy tu ddu?

Tri lcri:

Hi6n Vi€n Cdng nghd Sinh hoc vd M6i trudng dang c6 cAc de tdi vd du dn cua Nafosted,
, -i .. .i ^^ .PEER, EU, tl6 tdi cdp 86 vd cdp Nhd nu6c lA ngu6n cung cdp kinh phi phuc vu cho chuorg

trinh ddo rao Ti6n si. Minh chimg cu th6: TS. Dang Thuy Bini hien tai dA co sin mdt du iin
, ., ; *. ^. -.ico tha d,ro tao mot llen si vor hoc b6ng $5,000. Cric gidng vi6n cua Vi6n hi€n cflng dang ti6p

tuc ddng kj cric du rin vd cl6 tai de dam b6o nguiln kinh phi phuc vu cho ddo tqo chuong trinh

-,t i ,. ,
I ten s1 ou(Jc on dlnn.

Mdc khric, v6i ddc thtr c6 nhi u Vi6n nghiCn cfu trOn dia bdn thdnh phd Nha Trang (Vi€n

Vacccine, Phdn vi6n thri y mi0n Trung, Vi6n Pasteur, Vi6n Hdi duong hoc), Vi6n C6ng nghd

Sinh hoc vd M6i trudng dd vd ang li€n k6t ddo tao Ti6n si v6i phAn h6 tro kinh phi tir c6c du

tn c-ia cttc Vi€n nghiOn criu n6i tr0n.

CAu h6i cria TS. Neuv5n Tri Nhin vi TS. Neuv6n Thi Lan Phufiie:

Crich fi6p cin C6 Od rin vi6t chudn dAu ra cho chuong trinh Ti6n si ld nhu th6 ndo? Chuin diu

ra st5 4 "Lien k6t vd tim ki6m a6i tac Ae xdy drmg mang lucri nghidn criu chuydn ngdnh", ldm

-i,.isao de krem alnh duoc hoc vren tlat duoc chuAn ddu ra ndy? DAy ld mdt chuAn kh6, ndn xem

x6t dua lOn phAn muc ti6u.

Tri lcri:

^, i ,i ,. , i
Chudn driu ra li k€t qud hoc viOn dat duoc sau khi tham gia chuong trinh aldo tao, cluoc xdy

drmg dua vd.o cd.c co sd gdm sr? mang tAm nhin cia trucrng DH Nha Trang, li ki6n cira cric

b6n li€n quan d6n chucrng trinh ddo t4o, diOm manh cua co so ddo tao v?r th6ng tin trong nu6c
. i .i r.^ -iva ouoc td han ouan den chuons trinh dio tao. ChuAn ddu ra s6 4 c6 the duoc ki6m dinh dua



vdo th6ng tin phdn hdi cria hoc viOn sau khi hodn thdnh kho6 hoc. Tuy nhi€n, theo g6p f cua
, ., i , i

c6c thdy c6 HD, chuiin n?ry s6 cluoc xem x6t dO dua vdo phAn muc ti0u.

Ciu h6i cria TS. Vii Khic Hinevh TS. Neuv6n Thi Lan Phums:
.,.i.,Cdc trang thidt bi trong phdng thi nghiem hAu het d6u tt nim2007, di6u ndy c6 tlim bdo ili6u

kidn nghi6n ctru cho hoc vidn cua chuong trinh Ti6n si?

Trfr loi:

Vi6n C6ng nghQ Sinh hoc vd Mdi trucrng c6 hQ thdng phdng thi nghidm C6ng ngh€ Sinh hoc
, ., ^ ,voi trang thi6t bi tri gid hon 20 tj vdi chudn ISO. Tuy nhi6n, hi6n nay c6c phdng thi nghiOm

n2ry tlang duoc su qudn lli cda truong Dai hoc Nha Trang. Vien dang c6 k6 hoach vi6t du ilLn

-,1 .- . ,,i ,.
d6 tdng cuong trang thidt bi phdng thi nghidm vd xAy drmg phdng thi nghiOm. Mdc kh6c,

Vi6n Cong nghd Sinh hoc v2i M6i trucrng duoc h6 tro r6t tdt tu cac phdng rhi nghi6m chudn

quoc gia cia cdc Vi€n nghidn cr?u trdn dia bdn thdnh ph6 Nha Trang. Do d6, hoc vi6n hoc

chuo,ng trinh Ti6n si sd duoc ddm bdo cdc didu ki€n nghien cfu trong hoat tl6ng thi nghi6m.

Cdu h6i cria PGS.TS Doirn Nhu Hdi vh TS. NeuvSn Tri NhAn:

Trong chucrng trinh ddo tao Ti6n si cua trudng, hgc phAn th6 manh Id gi?

Tri loi:
, ; ., x

Hoc phan the manh trong chuong trinh d?ro tao ld Vdt li6u sinh hoc.

CAu h6i cria TS. Vfi Khic Hirne:
I r.. ,. 

-'Cdc ngudn tu li6u tir Thu vi€n chua nhi0u, Vi0n C6ng nghq Sinh hoc vd Mdi trudng c6 gidi

ph6p khdc phqc vd h6 tro cho hoc viOn tham gia chuong trinh kh6ng?

Tri loi:
i ,.^Hi6n tai, tuy ngu6n tu li6u tir Thu vi6n chua nhi€u nhmg Thu vi6n vAn dang tluoc cfp nhQt

ti6p hdng ndm d6 phuc vu ngdy cang t6t hcrn nhu cdu cira ngudi hoc. Th0m nira, trudng c6

mang lu6i giang viOn tlang hoc o nuoc ngodLi c6 thti h6 tro th6m cho phAn cung c6p tu li6u.

' t;1Vidn tlang c6 k€ hoach xdy d\mg liCn kCt voi thu vi6n qu6c gia d0 c6c hoc vi6n hoc Ti6n si c6

thd co tdi khodn dd truy cdp thdm cdc ngrdn tu Ii€u khric.

- ,,^. -i , i). HOI OOng mam olnn nop fleng:

a. Bdu ban Ban kiOm phitiu g6m:

-^ - ,- --, J ,,,- TS. Vn KJrdc Hirng - Truong ban.

- TS. Nguy6n Thi Lan Phuong - Thu kf.

Cdc th?rnh vi6n H6i dong bo phi6u tham din-h chuong trinlr ddo tao. djdu kien darn bdo thucb.

tc.

c. Ban kitim phi6u ldm vi6c, Trudng ban ki6m phi0u c6ng b6 k6t qui:



- 56 phi6u tan thdnh: 717 .

- 56 phii5u kh6ng tan thdnh: 0/7.

,,; , ^- Kdt ludn: Chuong trinh d?ro tao (dat ydu cdr-r/kh6ng dat y6u cdu): DAT.

Di6u kiqn dAm bdo thuc tii (dat yCu cAu/kh6ng dat yOu cAu): DAT.

' rr.. .l .t | ^ .r 
^d. Hdi tl6ng thdo ludn th6ng nhat bien ban vd ket luan cria H6i d6ng.

6. HQi d6ng titip tuc hop c6ng khai:

^ ,t,i
a. Chu tich H6i c6ng bd kdt luan cua H6i ddng:

- Chucmg trinh ddo tao trinh d0 Titin si chuydn nganh C6ng ngh6 Sinh hoc cia
Trudng D4i hoc Nha Trang d6p ung cric quy dlnh hi6n hdnh cria 86 Gi6o duc vd Ddo tao.

^.1 ,.^- Dleu klen dam biio thuc € tlat y6u cdu theo quy dinh.

- D6 nghi m6t s6 di6m cAn b6 sung, didu chinh de hoan thi6n chuong trinh, cu th6:

/ Phdn cdn cft; vi6t rd rdng c6 dong hon. nhdn manh citc didm manh cua ViQn C6ng
nghQ Sinh hoc vd M6i trudng, noi qudn l!, trtrc fidp chuong trinh ddo tao Ti6n si
ngdnh C6ng nghA Sinh hoc.

/ Phin muc fiAu vit chudn diu ra; viiit don gidn phi hgp vcti Chuong trinh dio tao vd
ndng lac ct)a Vi6n, nOn chuydn chudn ddu ra sii I l€n phin muc fiAu.

' ^| ;t Phdn th6ng tin bdi biro: b6 sung th6ng tin c a tdt cir cric tdc gid tham gia, tac gid ld
gidng viAn hftu co tham gia ddo tao chrong trinh Tidn sT sd duoc b6i ddm.

'/ Huong nghi€n cilru; daa cdc hudng nghiAn ctru tit didm manh cia Vi\n. trrdng I1n

trudc dij ldm niji bdt su khdc biAt cia chaong trinh ddo tao Tiin sT cua Vi€n, trudng
so vdi cdc chucrng trinh khdc.

/ Bii sung di crctng c/ic hoc phdn vd CV ctia cdc giiing vi€n, muc luc cua di dn.

- D6 nghi B0 Gi6o duc vd Ddo tao cho ph6p Trudng Dai hoc Nha Trang ddo tao ti6n
si ngdnh Cdng ngh6 Sinh hoc.

1;'^...
b. Chu tich HQi cdng b6 k6t thric phi6n hop.

Phi6n hop k6t thfc vio tr6i: t t gio 5 phtt, ngdy 14 tharlrg 1 ndm 2018.

Thu kf HQi il6ng

TS. Pham Thi Minh Hai

Chn tich HQi tt6ng

GS.TS. Nguydn Ngoc Ldm



- TRTIC'NG EAr HgC NHA TRANG CONG HOA XA HQr CHU NGHIA vlET NAM
vrEN CoNG NGHE srNH HeC vA x,{or rRuONc Doc tip - i,l.do - H4nh phric

eAN clAr rninn cHiNH st/A
of AN nro NcANU oao r4o rninu oo uf,N si

l. Ngirnh tlio t4o: C6ng nghQ sinh hgc

2. Mi si5: 9420201

3. TOn co s6 tlho tqo: Trudng D4i hgc Nha Trang

4. NQi dung di chinh sr?a theo t<6t tu{n, kiiin nghi cria H6i tl6ng thAm tlinh:

Chri tich hQi ttdng xdy dr;ng Thu ki hQi rldng xAy drmg

Urun"----

K€t luan, ki6n nshi cria H6i d6ne PhAn chinh srira cria co s& aliro tao
I . PhAn cdn cu: Vi6t 16.rdng, c6 dong
hon, nhdn manh c6c di6m manh cia
Vi6n C6ng ngh6 sinh hoc vd M6i
truong, noi quin li truc titip CTDT TS
CNSH

Dd. sua phAn 1.4 (trang l0-ll) theo huong
nhdn m?n} vdo the manh cia Vi6n
CNSH&MT trong ddo tao nhdn luc chuydn
sdu v6 img dung CNSH cho thuj sdn, thuc
phdm, n6ng nghi6p vd y duoc.

2. PhAn muc ti6u vd CDR: vi6t don
TDT vd ndng luc
6n CDR s6 4 "ticn
telc de xdy dmg

nrang luoi nghidn cfu chuyen nganh"
l6n phdn muc ti6u

Dd vi6t lai CDR ngdn ggn, clon gidn, (trang
55), dua n6i dung "li6n ktit vd tim kitim d6i
t6c.d6 xdy dimg mang luoi nghiEn cuu chuydn
nganh" IOn muc ti6u (trang 53-54).

':J. rnan tnong Un Dal bao: bo sung
th6ng tin c:ua tdt ch c6c tiic gi6 tham
gia, t6c gih ld gidng vi6n co htu tham
gia ddo tao sE duoc b6i ddm.

DE b6 sung theo g6p 1i (tu trang 40-47), trong
d6 gach du6i chAn tdn c6c tdc giA lA giAng
vi6n co htu tham sia dao tao.

4. Hudng nghi6n cuu: dua ciic huong
nghidn cuu ld di6m manh cia Vi6n,
truong l6n truoc d6 ldm n6i bdt su
hhlic bi6t cua CTDT TS cLla Vi6n,
truong so v6i cric chuong trinh khric.

Dd dua ciic huong nghidn criu thd manh crha

Vi6n, truong l6n truoc, cric hu6ng voi su
tham gia chir ydu cr-ia cdc dryn vi hop tdc dua
ra sau (trang 38-39).

5. 86 sung ECIJP vd li lich khoa hoc
cua ciic giang vi6n. muc luc crla d€ dn.

- Dd b6.sung DCF{P (dinh kdm).
- Da b6 sung Li lich khoa hoc vd bing cAp
cua GV (dinh kdm).
- Dd b6 sung Muc luc cira d€ rin (Trans 2).

6. Cdp nh4t cdc dO tdi nghidn criu tu
2018 trd di

Dd b6 sung (tu trang 33-38).

' 

- 

t-- A,l

/v'y-/^ v*'" '*7



MINH CHỨNG VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 3 CỦA THÔNG TƯ  

09/2017/TT-BGDĐT. 

1. Ngành đăng ký đào tạo 

a) Đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 09/2017/ TT-BGDĐT; 

- Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của cơ sở đào được xác định trong phương hướng hoặc kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo 
đã được hội đồng trường quyết nghị thông qua; có phiếu điều tra khảo sát nhu cầu xã hội về 
ngành đang lập đề án đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV hiện hành . 

b) Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là ngành đúng là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào 
tạo trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại cơ sở đào tạo và có học viên đã tốt nghiệp. 

2. Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức 
đào tạo trình độ tiến sĩ ở ngành đăng ký đào tạo, đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 

a) Có ít nhất 02 phó giáo sư và 3 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu ngành đúng hoặc ngành gần với 
ngành đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành 
đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư 
đúng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm 
bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội.  

b) Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tiến sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh 
đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện 
hành; có công bố kết quả nghiên cứu khoa học, được đào tạo phù hợp với nội dung các học 
phần, chuyên đề được phân công thực hiện; 

c) Trong thời gian 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: mỗi giảng viên cơ hữu tham gia 
đào tạo công bố ít nhất 3 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong 
nước hoặc quốc tế thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo; cơ sở đào tạo đã chủ trì thực hiện ít 
nhất 05 đề tài, nhiệm vụ khoa học từ cấp cơ sở trở lên thuộc lĩnh vực ngành đề nghị cho phép 
đào tạo, trong đó có ít nhất 01 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ và tương đương trở lên; 

3. Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ của 
ngành đăng ký đào tạo (được minh chứng trong Bảng xác các điều kiện thực tế về đội ngũ 
giảng viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ 
đào tạo) 

Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở đào tạo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy 
sản. 

4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chương trình đào tạo: 

a) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn 
đầu ra đào tạo trình độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

b) Có chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến ngành đăng ký đào tạo trong trao đổi giảng 
viên, sinh viên, học viên; có kế hoạch mời chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt 
Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh thuộc ngành đăng ký đào 
tạo. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                

Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2019      

 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành:  CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

Mã số:  9420201 

Trình độ:  Tiến sĩ 

 

TT Điều kiện mở ngành theo quy định 
Điều kiện thực tế, 
minh chứng thể 
hiện trong hồ sơ 

Đáp 
ứng/ 

không 
đáp ứng 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Về ngành đào tạo 
1.1. Ngành đề nghị cho phép đào tạo phù hợp với nhu 
cầu nguồn nhân lực (trên cơ sở kết quả khảo sát); 
 
 
1.2. Được xác định trong phương hướng/kế hoạch phát 
triển của cơ sở đào tạo; 
 
 
 
1.3. Ngành phải thuộc Danh mục giáo dục, đào tạo cấp 
IV trình độ đại học hiện hành; 
1.4. Quyết nghị của Hội đồng trường  thông qua việc 
mở ngành đăng ký đào tạo; 
1.5. Ngành đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ là ngành 
đúng, là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào tạo 
trình độ tiến sĩ đã được đào tạo hình thức chính quy tại 
cơ sở đào tạo và có sinh viên/học viên đã tốt nghiệp. 

 
- Phiếu khảo sát và 
kết quả khảo sát khi 
tiến hành xây dựng 
chương trình 
- Quyết định 
08/QĐ-ĐHNT 
(9/01/2018), Kế 
hoạch phát triển đào 
tạo đến năm 2021 
- Có trong danh 
mục 
- Có nghị quyết của 
HĐ Trường 
 
- Ngành đúng, đã 
được đào tạo trình 
độ đại học (2002) 
và thạc sĩ (2013)  

 
Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 
Đáp ứng 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

 
 
 
 
 
 
2 

2. Đội ngũ giảng viên: 
a) Có ít nhất năm (5) giảng viên cơ hữu có chức danh 
giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ ngành đúng hoặc 
ngành gần với ngành đăng ký đào tạo và không trùng 
với danh sách giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành 
đào tạo cùng trình độ của các ngành khác; trong đó có 
ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành chịu 
trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào 
tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo; 

  
 Có 3 PGS và 7 tiến 
sỹ khác là giảng 
viên cơ hữu đứng 
tên mở ngành, trong 
đó có 2 PGS đúng 
ngành chịu trách 
nhiệm chủ trì  
 

 
Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 
 
 
 



b) Giảng viên giảng dạy đủ điều kiện; Giảng viên cơ 
hữu tham gia giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương 
trình đào tạo; Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều 
phải có bằng cấp phù hợp với nội dung các học phần 
được phân công giảng dạy; 
 
 
 
 
 
c) Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa học đối với 
mỗi giảng viên đứng tên chủ trì mở ngành và mỗi giảng 
viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, 
chuyên ngành theo quy định; 
 
 
d) 30% khối lượng kiến thức còn lại do giảng viên 
thỉnh giảng đã được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ 
sở đào tạo thực hiện; 

- Có 18 giảng viên 
cơ hữu và 5 giảng 
viên thỉnh giảng đủ 
điều kiện tham gia 
giảng dạy, trong đó 
giảng viên cơ hữu 
tham gia giảng dạy 
trên 90% khối 
lượng chương trình 
đào tạo 
- Mỗi giảng viên 
giảng dạy đều có ít 
nhất 3 công trình 
khoa học trong 5 
năm gần đây (từ 
2014-2019) 
- Các giảng viên 
thỉnh giảng đã được 
ký kết hợp đồng  
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

3 3. Cơ sở vật chất: 
a) Có đủ phòng học, thư viện có phòng tra cứu thông 
tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu được cập nhật 
trong 5 năm, tính đến ngày đề nghị mở ngành hoặc thư 
viện điện tử có bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu liên 
quan đến ngành đề nghị cho phép đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; 
b) Có đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản 
xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng 
yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của 
ngành đề nghị được đào tạo và đảm bảo đủ theo danh 
mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo 
ngành/nhóm ngành đã được quy định (nếu có); 
c) Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở đào 
tạo 

 
- Có đủ điều kiện 
(theo phụ lục IV – 
Xác định điều kiện 
thực tế) 
 
 
- Có đủ điều kiện 
(theo phụ lục IV – 
Xác định điều kiện 
thực tế) 
 
 
- Có tạp chí Khoa 
học Công nghệ thủy 
sản, được tính 0,5 
điểm bởi Hội đồng 
Giáo sư ngành Sinh 
học 

 
Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

4 4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để 
thực hiện chương trình đào tạo: 
a) Có chương trình đào tạo của ngành đề nghị cho phép 
đào tạo được xây dựng theo quy định; phù hợp với 
Khung trình độ quốc gia hiện hành; được thủ trưởng cơ 
sở giáo dục đại học ban hành theo quy định; 
b) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ứng với 
các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn đầu ra đào tạo 
trình độ thạc sĩ tối thiểu phải đạt bậc 7, trình độ tiến sĩ 
là bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

 
 
- Có các chương 
trình đạo tạo bậc đại 
học và thạc sĩ tương 
ứng 
- Đã công bố chuẩn 
đầu ra 
(http://ntu.edu.vn/) 
 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 



c) Có kết quả hợp tác với các trường đại học trên thế 
giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học 
công nghệ; 
 
 
d) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục hoặc 
được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 
theo quy định hiện hành và theo kế hoạch kiểm định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
e) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu 
chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độtiến sĩ; 
đã ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở 
đào tạo; 
 
 
f) Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện 
mở ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào 
tạo ở các ngành đang đào tạo và các quy định liên quan 
đến giáo dục đại học trong thời hạn 3 năm, tính đến 
ngày đề nghị mở ngành. 
 

- Đang hợp tác với 
gần 60 trường đại 
học, viện nghiên 
cứu của 17 quốc gia 
 
- Đã được công 
nhận đạt tiêu chuẩn 
chất lượng giáo dục 
của Bộ lần thứ 2 
- Có Phòng Đào tạo 
Sau đại học. Có văn 
bản quản lý đào tạo 
tiến sĩ Quyết định 
597/QĐ-ĐHNT và 
598/QĐ-ĐHNT  
- Không có vi phạm 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 
 
 
 

5 * Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm 
bảo chất lượng thực tế: 
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ghi rõ 
ngành đào tạo, trình độ, chức danh, đơn vị công tác của 
thành viên. 
- Biên bản hội đồng thẩm định và kết luận. 
- Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của hội đồng 
thẩm định (nếu có). 
* Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo trường thông 
qua đề án. 

Đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu  
Quyết định 
1241/QĐ-ĐHNT, 
ngày 30/11/2017 
Văn bản kèm theo 
đề án 
 
Có biên bản thông 
qua đề án của Hội 
đồng khoa học & 
đào tạo 

Đáp ứng 
yêu cầu 

6 Điều kiện thực hiện: Nguồn lực con người khác và tài 
chính 

Đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu theo quy 
định 

Đáp ứng 
yêu cầu 

Kết luận của cơ sở đào tạo:  

Trường Đại học Nha Trang đảm bảo tất cả các điều kiện về đội ngũ giảng viên, 
cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và một số điều kiện khác đáp ứng yêu cầu và điều 
kiện mở ngành tiến sĩ Công nghệ Sinh học theo quy định của Thông tư 09/2017/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



PHỤ LỤC  

 

Phụ lục 1: Giấy chứng nhận chức danh phó giáo sư, bằng tiến sĩ 

Phụ lục 2: Lý lịch khoa học các giảng viên tham gia đào tạo 

Phụ lục 3: Đề cương các học phần đào tạo trình độ tiến sĩ 

 



PHỤ LỤC 1 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ, BẰNG TIẾN SĨ 
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iAo nqc vA oAo rAo

s6:,/?3f teD-BGDDT

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D!qlAp_:_I.E_D_q: H4!_b_p_b_c c

Hd Nei, ngay?/ thang 5 ndm 20t I

QUYET DINH
Vd viQc b6 nhiQm chri'c danh Ph6 gi6o su'

BO TRUONG BO GrAO DUC vA DAO T4O

Cdn cri' Nghi dinh s6 tZSI:OOZIND-CP ngdy 03 thdng 12 ndn 2001 cia
Chinh phu quy dinh chrl'c ndng, nhi6m vu, quy€n han vd co cdu t6 chric cria 86,
co quan ngang BQ;

Cbn cu Nghi dinh s6:Z/ZOO8nIO-CP ngdy 19 thdng 3 ndrn 2008 cua
Chinh phu quy dinh chfic ndng, nhi0m vu, quydn hqn vd co cAu t6 chfc cua 86
Gi6o duc vd Ddo t4o;

Cdn cu Quy6t dinh sO tZ+lZOOalqE-TTg ngiry 3l thdng l2 nim 2008 cua
Thu tu6ng Chinh phu ban hirnh quy dinh ti0u chuAn, thu tuc b6 nhi6m, miSn
nhi€m chtc danh Gi6o su', Pho gido su';

Can cu Thong tu s6 t6/:OOS/TT-BGDDTngdy l7 thAngT ndrn 2009 cua
86 truong B9 Ci6o duc vir Ddo tao quy dinh chi tiet viec xdr c6ng nhdn, huy bo
cdng nhdn dat ti6u chuAn, b6 nhiOm, mi6n nhiOrn chric danh Gi6o su, Ph6 gido su;

Xdt dd nghi cua Thu truong cdc co sd gi6o duc. d4i hoc vA Cuc tru'dng Cuc
NhA giSo vd C6n b9 quAn ly co so gi6o duc v€ vi€c bd nhi6m chric danh Ph6 gi6o
su,

QUYET EINH:

Ei6u t. B6 nhiQrn chrlLc danh Ph6 gido su'cho 476 nhA gi6o c6 t€n trong
danh sdch kdrn theo.

Ei6u 2. Quyen vir nghia vu cua cdc Pho girio su duoc b6 nhignr theo danh
sach tai EiAu I cua Quy€t dinh ndy duoc rhpc hi6n rheo quy dinh hiqn hdnh crla
NhA nu6'c.

Didu 3. quyet dinh nAy c6 hi6u luc k€ tu ngdy k!. Cdc 6ng (bd) Chrtnh ven
phong, Cuc truong Cuc NhA gi6o vri Cdn bQ qudn l1i co so.gido duc, Thu truong
c6c dou vi co li6n c1uan, Thu tru'ong cdc co so gieo duc d4i hoc vA cdc 6ng, bd c6
t€n trong danh s6ch tai Ei6u I chiu trdch nhiOnr thi hdnh Quyilt dinh ndy ./.

Noi nhffn:
- Thu tudng Chinh phu (dd b6o cdo):
- Cdc Bo. co quan ngang 86, U.BND cAc tinh.

thdnh phd truc thuQc TW (phOi ho-p thu.c hi€n):
- Nhu Di€u 3:
- LLru: VT. NCCBQLGD.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAiVI
DOc lap - Tu do - Hanh phric

HOIDONG C NUoC

rJL

t3'N

,, a

'o

H) Noi, ngAy 25 rhiing l0 nam 2006

Kinh gth: - C6c 86, Ban, NgAnh, UBND tinh, thAnh pho
- Cric Dai hoc, cf.q Truong Dai hoc, cdc ViCn, cdc Hoc vi6n

HOi d6ng Chric danh gi6o su nhd nudc (HDCDGSNN) dd hodn thdnh cOng

tdc x6t chrlc danh gido su, chric danh ph6 gi6o su dot ndm 2006. HDCDGSNN
xin grii Quyi co quan quydt crrnh cOng nhan chrlc danh giiio su, ph6 gido su ciia cac

Nhd giSo 6 c6c dorr vi truc rhu6c eu! Co quan. Thudng rruc HDCDGSNN kinh de
nghi QLrf Co quan sao gtr euydt dinh ndy ddn cdc don vi truc rhu6c vi c6c nhir
gido duoc cdng nhAn chrlc danh.

vi6c cong bo Quydt dinh v) trao Gi6Ly chrirrg nhan chilc danh Gi6o su cho
c6c Nhd gi6o sE do HDCDGSNN td chric vdo 9h0o sdng ngily o9/n?a06 mi van
micu - Qu6c tu giam, He Noi. Ddi vdi ci{c Nhd gido. duoc cong nhan chfc danh
Ph6 gir{o su , Thudng truc HDCDGSNN kinh ct€ nghi cdc BO, Ban, Ngdnh, UBND
tinh, thAnh phd, cdc Dai hoc, cdc rrudng Dai hoc, cdc Vi€n vd cdc Hoc viOn td
chLic cdng bo Quydt dinh v) trao Giay chfrng nhan chfic danh ph6 gido su cho cdc
Nhd gi6o.

Xin trAn rrong cAm on eu! Co Quan.

l{oi nhdn:
- Nhu kioi giri.
- LLru VP HDCDCSNN

SAO Y BAN
st,... {9.!1..,N cev..Z'r
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s6 4\Yhrw-+irNr

QTIYET DINH
VdfiQc b6 nhiQm chr?c danh Ph6 Ci6o su nim 2016

cgxc nda. xA ngr cnt Ncnia vrET NAM
DQc I$p - Trr do - H?nh phric

Khdnh Hda, nCdy O,g thdnC 12 ndm 201 6

BO GIAO DVC VA DAO T4O
TRTIONG DAI HQC NIIA TRANG

HIEU TRUOT.{G TRI.IOI\TG D4T IIQC NHA TRANG

can cf Quviit dlnh s6 ts5lcp ngay rc/B/1966 cria HQi ddng chinh phrr vd vi6c thdnh lflp
vd qui dinh nhiQm ra, quyAn h4n crla Trudrng I sdn, nay ld Tiudrng OH Nha frang;

.- .CT :t_ary6J 6inh s6 7O/2014/eE-TTg ngdy 10/12/2010 cria Thri ru6ng Chinh phn vd
vi6c ban hAnh "Di6u I€ trudrng D4i hgc";

/72/2008 cilaT\it tuong Chintr phri ban
Qm chrlc danh girio su, ph6 gi6o su, vd
ngdy 27/4/2012;

. _ cdn cri rh6ng ru s6 rc/ZoOgrr-t-nGDET ngdy t7/7/200g cria BQ trudng BQ Gi60 duc
vipeo lao quy dinh chi ti6t viec xdt c6ng nhAn, h:y.b6 c6ng nhAn tat ttOu ctriAn,'t6 nfrigm,
mi6n nhipm chrlc danh gi6o su, ph6 gi6o sq vd srla d6i b6 sung theo Th6ng tu s6 30/2012/Tl-
BGDDT ngdy 1I/9/2012:

Can cri Quy6t dinh s5 55/eD-IIECDGSNN ngiry 10/10/2016 cria Chri tlch HQi ddng
chfc danh gi6o su rha nu6c vd vi6c c6ng nhQn cl4t ti6u chuAn chrlc danh gi6o su, ph6 gi6o su
ndm2076;

Cdn crl kilt qu6 x6t duyQt cria HQi itdng Khoa hgc vd Ddo tgo Trucnrg;
Xdt dd ngh! cria Truong phdng T6 chric - Hantr chinh,

QUYET D!NH:

Didu 1. 86 nhi-dm chrlc danh Ph6 Girio su ngdnh C6ng nghQ Thr,rc phAm, chuyOn

lSanh Cgng nghQ Thrrc phAm, dt5i vdi Ti6n si VE Nggc n6i, rruOng Khoa C6ng ngh6
Thgc phdm, Trudng Dai hgc Nha Trang.

Didu 2. PGS-TS Vfl Ngqc BQi c6 trrich nhiQm thgc hiQn chric ndng, nhiQm 4r theo
guy dinh <l6i vdi ngudi iluqc b6 nhi€m chr?c danh Ph6 Girio su.

Didu 3. C6c 6ng Trudng phdng T6 chric Henh chinh, K6 ho4ch Tdi chinh, Khoa C6ng
nghQ Thgc ph6m vd 6ng Vii Ngqc BQi chiu trdch nhiQm thi nanh quy6t Cinh ndy I . $,

Noi nhQn:
- Nhu diAu 3;
- Luu: hd so, VT.
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q

CONG HdA xA Hor cH0 NGHiAvrEr NAM
D6c I6p - Tu do - H4nh phric

Khdnh Hda, ngdy4fihdng 4 ndm 2015

QIIYET DINH
Vd viQc b6 nhi6m chric danh vh x6p tuong ph6 Gi6o su

IrrEU TRTIONG TRrtOr,{c DAr Hoc NHA TRANG

. cdn cri Quy6t dinh s5 r5slcp ngdy 16/811966 cia Hoi d6ng chinh phri vd'iQc thdnh
lfp vd qui dinh nhiQm v.u, quydn h4n cia Trud g Thuj san, nay ld Trumrg EH Nha Trang;

, .^CT r{ glrlgiq:A 70/2014/eD-TTg, ngity r0/r2/2010 cria Thri rucrng Chrnh phf
v0 viOc ban hdnh "DiCu lC truong Dai hgc,';

. , 
Cry cri Quy6t dinh sO 174/Z00gl 31/I2]Z00B ban hdnl euy dinh ti6u

chudn, ttul tr.rc b6 nhiQm, mi6n nhiQm o su, ph6 gi6o su vd a;ier di"h s6
20/2012/QD-TTg, ngiry 2714/2012 va viQc srl sung mQt so ciau qia q.ivet ai"r. ,o
174/2008/QD-T'Ig cta Thri tu6ng Chinhphir;

cdn oi Quv6t dinh.s6 06/QE-HDCDGSNN ngdy zr/or/20r5 cria HOi ddng chfc
danh Gi6o su Nhd nudc vd viQc c6ng nhfln dat chr?c aJnrr ciao su, ph6 Giiio su nam 

-20tc;

X6t dA nghi cta Tru&ng phdng T6 chirc - Hdnh chInh,

QITYET DINH:

Di6u r. 86 nhi6m chric danh ph6 Gi6o su nganh c6ng nghQ Thuc pham, chuyOn
ngdnh c6ng nghe ch(i bii5n Thriy san, di5i voi ti6n si Nguy6n Anh ru6n, giang vien chinh
Khoa C0ng nghQ Thpc phAm, Trudng Dai hoc Nha Trang.

Di6u 2. Ti6n siNguydn Anh ruan <rugc x6p h4ng Giang vi6n chinh (hang II), huong
luong b{c 6/s, hQ so luong 6,10 tttngity 0r/01/2015. Thoi gian tinh ndng bflclu-ong'ldn sau
k6trlngdy OI/7/2013.

Ei6u 3. c6c 6ng Tru&ng phdng T6 chric Hdnh chfnh, Kii ho4ch rdi chinrr, Khoa c6ng
ngho rhgc phAm vA 6ng Nguydn Anh rudn chiu tr6ch nhi6m thi hanh quy6t alnnnay..t.*

Noi nhfin;
- Nhu di6u 3;
- Luu: hd sq VT.
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B0 crAo DVc vaoAo r4,o
TRI,IOI{G DAI HQC NIIA TRANG

s6,,/08( lqo-o'rn,rr

cgNc nda xA HQr crr0 NGHIA vrEr NAM
DQc lfp - TV do - Egnh phrlc

Khdnh Hda, 
"Soy 

0 f thdng 12 ndm 2016

QTIYET EINH
Vd yiQc b6 nhiQm chrlc danh Ph6 Gi6o su nim 2016

HTEU TRTIOI\TG TRT'OI.IG EAI HQC NHA TRANG

cdn crl Quv0t epl st5 t sslcl ngiry t6/B/1966 cna HQi ddng chffi phri vd viQc thanh lQp
vd qui dlnh nhiQm 4r, quydn h4n crla Trudrng 1 sAn, nay ld Trudrng OH t tnu fi*g;
.. .CT :tr-ary+ 6$h s6 7O/2\tAleE-TTg ngdy t0/12t2010 crta Thri ru<5rng Chinh phi vA

vi6c ban hi,nh "DICu le ruong DAi hAc,';

/12/2008 ola Thrl tu6ng Chinh phri ban

-6m chric danh gi6o su, ph6 gi6o su, vd
D-TTgngdy 27/4/2012;' 

Cdn crl Th6ng tu s6 rctZO}gftt-F,GDET ngdy l7l7/200g cria BQ tru&ng BQ Gi6o dpc
veEao qo quy <linh chi ti6t viQc xdt c6ng nhfn, hriy b6 c6ng nhfn A4t iieu chiAr\'t6 ntriQm,

{Cqnhi-em chrlc danh gi6o su, ph6 giSo su, vd srla tl6i b6 sung theo Th6ng tu s6 ZO/ZOtZnf-
BGDET ngAy ll/9/2012;

Cdn crl Quy6t dinh s6 55/eD-IIDCDGSNN ngdy I0/t0/201,6 crta Chi tlch HQi ddng
chrlc danh gi6o su rihd nu6c vA vi6c c6ng nhdn i14t ti6u chuan chric danh gi6o su, ph6 gi6o su
ndm 2016;

Cdn cf k6t qu6 x6t duyQt cua HQi d6ng Khoa hgc vd Ddo tgo Trudmg;
Xdt dA nghi crla Trudng phdng T6 chric - Hanh chinh,

QUYET DINH:

liAu 1. 86 nhiCm chr?c danh Ph6 Gi6o su ngdnh Sinh hqc, chuyOn nganh Vi Sinh vQt
hAc, d6i vdi Ti6n si Nguy6n Vin Duy, Ph6 ViOn tru0ng ViQn C6ng ngh63inh hoc va MOi
truong, Trudng E4i hgc Nha Trang. .

Didu 2. PGS-TS Nguy6n Vdn-Duy c6 trdch nhiQm thqc hi_6n chric ndag, nltiQm vr,r
theo quy dinh d6i v6i ngudi duqc b6 nhiQm,chrlc danh Ph6 Gi6o su.

Didu 3. C6c 6ng Tru&ng phdng T6 chric Hdnh chinh, K6 ho4ch Tdi chinh, ViQn C6ng
nghQ Sinh h,oc.vi Mdi trudng vd 6ng Nguy6n Vdn Duy chiu tr6ch nhi€m thi hdnh quyi5t
dllfr,ndy./.(L/

Noi nhfin:
- Nhu di6u 3;
- Luu: hd sq VT.
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Presidenl of the University

Under the Auspices of $e President of tre University

Professor of General Psychology and Research Methods, Dr. rer. nat. Rainer Westermann

. and the Dean oflhe Faculty, Professor of Theoretical Physics

Dr. rer. nal, Klaus Fesser

grants

the Facul$ of Malhematics and Sciences of the

Emst Mori2 Amdt-Unlversity Greffswald

Nguyen Van Duy

born January 23, 1981 in Haiduong (VietnamJ

the Degree of Doctor of Nahral Sciences

Doctor rerum nafuratiurn {Dr. rer. nat.)

n Microhiclogy

after eonptetion of a rcgular Fromotion Procedure according to the Regulations of ltre Faeulty.

Tifle of the Doctoral Thesis:

Tnnscriptomb aN proteomii siEnafures of Bacillus subtil's rn response to aromdic compounds

finalgrade: cum laude (good)

Dean of the Faculty

July 18,2008
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Transcript of Records

TItl. ofth.sll
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r

Under the Auspices of the President ol tho University,
Professor of General Psychology and Research Methods, Dr. ror, nat, Rainer Westermann, and the

Dean of the Faculty, Professor of l heorolical Physics,

Dr. rer, nat. Klaus Fossor

g ran ts

the Facul(y of Mathenratics and Scklncos of the

Ernst-Moritz-Arndt-University Greilswald

Pham Thu Thuy

born Docombcr 24, 1980 lrr Nurndlnlr (Viotrrorrr)

the Degree of Doctor of Naturul Sciences

Doctor rerum naturalium (Dr, rcr, nat,)

in MolecUlar Biology

after Completion of a regular Promotion Procilduro according to tho Regulations of the Faculty,

Title of the Doctoral 
-[hosis:

lnvestigation of the effects of the hislono doacolylaso inhrbitor

SAHA on tlrc nrcdulloblaslanto colllltto DAOY

Finalgrado: magna cum laUdo (vory gOod)

,,'/ - ir/ i.,,, -1.*
President of the University

June 29, 2009

Dean of the Faculty
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QUOD BONUM FELIX FAUSTUMQUE SIT

COLLEGIUM ACADEMICUM

UNIVERSITATIS BERGENSIS
EX AUCTORITATE SIBI I.E,GIBUS DEIATA

IN FEMINAM DOCTISSIMAM

T-l: I t-Fr T-\I}lnn r rluy .tJang
SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES

CONFERI
E {.M QUE

PHILOSOPHIAE DOCTOREM

RITE CREA IAM PRONLINCIAT

QUOD HIS LIfiERTS
SIGILLO UNMERSITATIS MUNITIS TESTAMUR

BERGLS DIE lX MENSIS JINII ANNO MIVD(

1,
-:-|#. r lJfi- 
" -,,t(--" 4, _

Bff6YdXnryffits
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Taieo%aat''1('atg



TRANSIATION

THE UNIVERSITY OF BERGEN
BY THE AUTHORITY THAT HAS BEEN GF-ANTED BY l.AW

GRANTS THE LMRNED

Binb Tbuy Dang

THE HIGHEST DISTINCTION IN PHILOSOPHYAND DECLARES
HER RIGHTFULLY CREATED

PHILOSOPHiAE DOCTOREM

WHICH !trE TESTIFY BY THIS DOCUMENT THAT BEARS
THE SEAL OF THE UNIVERSITY

BERGEN, gthJUNE 2010

MAY THIS BRINC PROSPERITY, SUCCESS AND HAPPINESS

THE SENATE OF

SIGMT.IND GRoNMO
RECTOR OF THE UNIVERSITY

iudl
$l Ht

IA TR,

+

KARI TOVE ELVI}AKKEN
DIRECTOR OF THE (J}IIVERSITY



UNIVERSITY OF BERGEN

FACIILTY OF MATHEIV(ATICS AND NATI]RAL SCIENCi]S

(Pl

\{
.iG

iNC

Bergen, August 201h 2010

nogenerl
mese

as,
ra

Director of Faculty



NAME: Binh Thuy Dang

Has passed the following
Matbematics and

COIJRSES:
MNF49O
BIO34l
BIA220
Blo32l

the

PasS

B
B
B

I 20i19

- 2ttt19

Autumn

Autumn

I

I

, August 20' 2010

'SEMIN

BIRTH DATE: 22Eebruary 1969
ID. NUMBER: 220269 19685

as part of thePhD - degree at the Faculty of

CREDITS:

3

5

2( ]9

2A9

l0
5

5

YEIR: TERM:
2006 Autumn
2A()g Autumn
2e{)9 Spring
2Ar9 Autumn

Autumn

Autumn

Director of Faculty
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On the recommendation of the faculty and

by virtue of the authority vested in them,

the Trustees of the University

hereby confers upon

Pham Thi Minh Thu
the degree of

Doctor of Philosophy

in Biological Science

In testimony thereof the seal of the University and

the signatures of its officers

given this 19th day of August in the year

of our I-ord20L4

in the Republic of Korea.

F*nL +
Dean of the Graduate School

Byong-Jin You, Ph.D.

President of the Universitv

Chun Oh Park, Ph.D.



(Logo)

TRTIONG DAI HQC GREENWICH

PHAM THI MINH HAI

Dd duoc cdp bdng

TIEN SI

vd c6ng nh6n chuong trinh nghi€n ciru:..SUDUNG I{E NHU Vi TT'ONG DAO DE CHIET XUAT PROTEIN''

Ngdy 23 thang3 nttrn2016

(chfr w)
Gi6o su David Maguire

Ph6 HiQu truong

(chfr bi)

The R.t. Hon, Nt tu6c

Thanh vi€n Hgi d6ng C6 v6n, QC

Hi6u truong

Con d6u
cta Trudrg

Dai hoc
Creenwich

000612637/p10516 001 53EE5-01-F2VJ

TOi, Ludng Dinh Duy, chimg minh nhdn ddn
dung cta vdn225572098 cam doan dd dich chinh xdc n6i

ban ndy tu ti6ng Anh sang tiiing ViQt.

Ngdy 4 th6ng 7 ndm 2016

Nguoi dich

Lrong Dinh Duy
Ngdy mirng b6n th6ng biy, ndm hai nghin mudi s6u

tai Phdng Tu phep, UBND thinh ph6 Nha Trang

PHO TRIJOIIG PTI

T6i, Nguy6n.Thi Kin Hn , ld Ph6 Trudng Phdng Tu
ph6p thanh phd Nha Trarg, tinh Khtuh Hda chung thuc:

Ong Luong Dinh Duy, li nguoi da ki vdo ban dich ndy.

56 chfng thuc: 0 ,f OB t R

ThiKimH'd



University of Greenwich

THI MINH HAI PHAM

has been awarded the degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY

in recognition of a programme of work entitled
''PROTEIN EXTRACTION USING REVERSE MICELLES''

23rdMarch2076

^- S*'i'-------,

ffi

N?] $./^-
Professor David Maguire

Vice-Chancellor

000612637/Pr05r6 00153885.0r,F2VJ



KULEUVEN

Eai hoc Katholieke Leuven (Bl) |;-"rc;-l

Chring t6i, Hieu TnJAng Eai hoc KU Leuven
Theo srr tl€ nghi crta HQi d6ng Kh&o thi
Nay xdc nhdn rlng:

EINHVANKIilJdNG

Sinh ngdy: 16-11-1981 tai B6c Giang _ Viet Nam

Ed drroc c6'p hoc vi:

Tidn si Khoa hoc: Sinh hoc
Dai hoc KU Leuven chrlng r6i cdp v5n bhng nay dUa tren thdm quydn ho. p ph6p

vd vi6c c6.p blng trong linh vrtc khoa hoc.

Do dd, chrlng t6i cap bXng Ti6n si ndy cho nghiCn crlrr sinh theo cr4c y€u cdu crla
Luflt Gido due Dqi hgc ngdy 11_10_2013.

Ngudi dlrdc cdp..vdn bhng ndy cd thd srl dung chfc danh: Ti6h si

Leuven, ngtry 14_10_2074

HiQu tnrdng
( Dd Ic! & d6ng ddu)

GS. Rik Torrs

42-

Toi Phan Dinh Ktnh , )MND sd. 225 022 4g8, cdp ngey:
15-08-2009 tai C6ng an Khrinh Hda, cam doan rla'diih

chtnh xdc ven b4rt nay tiJ tiehS Anh sang riehg ViCt.
Ngay: 21_11_2014

Chrfig thuc 6ng phsn Dtbh Kirih
CMND s6: 225 022 438, cdp ngdy. j 5-08-2009

tai Cdng an Khenh Hoa, de ky trutu mat tdi,

sd chuns thsci .......,0 0.t .7 2 14
ouydn sg^1 qqT{K,,

LL -r- Nt\
Ngdy: .

"Wryf*%friJfil'v#k
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THE SOCIALIST REPUBLIC OF VTETNAM

THE RECTOR OF

NHATRANG UNIVERSjrY-

confers

TFStr DtrGRtrtr OF
ffi@CT@R GF PF{HL@SGPE{V

IN AG.RICUTTURE

Born on: February 20i1, l97-s

Civen under the seal of

Nho Trong Univer:sify

This 271 dotl of Augusf,2014

Serial number:

Reference nunrber: 20 1403



cONG HoA xA nOr cn0 ucnin vrBr ninirl

HtEu TRUdNG

IRUONG DAI HgC NHATRANG

Cdp

F

ruG TE€N SF

uOre ruoulEp

Sinh ngAy: 20/02/1975

Khonh Hoo , ngAy 27 thiing 6 ndm 2674

7&%*%t*y



etrapan

'DEret: Conferred

BAO

Deeem\er 4,].972

Btoscterues

fuf o ine 5c i e nt e a n d' Te cfiw fa ou.

ar4
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Tokyo University of Marine Science and TechnologY

Tokyo JaPan

,\b. 302

Certificote of Degree ConJerred

A{ame : AIE'UYEA{ ryfrn !{ an
Date of Eirtft: September 5, 1983

Tftk is to cutifu that tfu a1oae-nnmed person ftas fu[fi[[ed
a[[ the requiretnents ftecessary for

tfu [egree of Doctor of PhilosoPhY
in tfie Course of Apptiel Marine Eiosciencu

at tfu Qrofuate Scfioo[ of Marinz Science otd Tecftrnbgy'

to@o 'Uriuersity of fl[arirrc Scienre an"d Technobgy, on September 27' 20L3'

President

(Nobuaki Okamoto)

'Ihk k thz aLthorize{ tntn-\[dtinn oJ the oiBitMI cIfif{@u ritten in ldPt e-tc
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LIEN BANG NGA

VAN BANG TIEN Si

CAN CU QITYET DINH cUA HOI DONG BAo vE LUAN AN
Tai Dgi Hgc Kj Thuit C6ng NghG Qu6c Gia Varonezh

t Sii 60,ngiry 04 thing 07 ndm 2012

DO I-,fi rruU NAM
DrIgc coNG NHAN HQc vt:

TIEN Si

Chuydn ngdnh khoa hqc Iq thuQt

VANBANGLA GrAyro rHEo rrlAu qu6c cn
BQ GIAO DUC VA KHOA HQC LB NGA

Quy€t dinh It! 6/I.,lK-4, nghy 10 rhring 01 nim 2013

S5 Seri DKN NU 174087

Thf truong: I.I.Fedyukin (de kj)
D6ng dAu.cua 86 GD & KH Li6n Baag Nga
Thdnh ph6 Matxcova

Tdi, Phan Thi Khrinh Vinh, CMND s6
225184900 cAp ngdy 28105/1,ggg t4i C6ng an
Kh6nh Hda cam doan dd dich chinh x6c vdr:
bdng ndy tir tiilng Nga sang ti6ng Vi6t. 28105/1999 tai C6ng an Khdnh Hda tld

Chfng thuc bd Phan Thi Khrinh Vinh,
c6ng t6c vi€n dich thuft voi Phdng Iu Ph6p
Nha Trang, CMND s6 225184900 cApngiy

tru6c mdt tdi. rr ,1 . ^. - * .

56 ch'ng thgc: utJUUoiJ
Quy6n s6: 

^nzv0
Nha Trang, ngay thdng

Ngity 17/01/2014

PIIAN TIIT KIIANH VINH PH6 TRtONG PHDNG TTIPHA{P

12011
ndm

,Ih i{t'*ih





. The Slovak Republic

The University of Veterinary Medicine in Ko5ice

Date and place: June 10, 2004,Record number: B0

tto0ngehing -flt',t si TtrCB

itdter) vr€h

DIPLOMA

cerfifying the award of the degree

Philosophiae doctor
(PhD.)

in Microbiology

lssued in accordance with article 15 paragraph 109 of the Law of rhe slovak Republic No. j31t2oo2
of the Act governing Higher Education together with subsequent amendments

to VU KHAC HUNG, DVM., M. V. Sc.

date and place of birth: FebruaryStn, 1968, Thanh Hoa province, Vietnam

post-graduate student of the University of Veterinary Medicine, Kosice
in years 2001-2004

decided on the basis of a successful defence of his thesis before
the Scientific Council of University of Veterinary Medicine in Ko5ice,

decision number 11912004, date June 10,2004

ctttfno nilAil sAE Dtiilc siH cgitlt

Rector and Chairman of the Scientific Council

J
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THE SOCIAUST REPUBUC OF VIETNAM

THE RECTOR OF

NHATRANG UNIVERSITY

conters

THE DEGREE OF

IN ENGINEERING

Born on: Februory gh,lglz

Civen under the seal of

Nho Trong University

This l51l doy of Decernber,20tS

Serial number:

OF PHILOSOPHY

Reference number: 20lS02



coNG HOA XA HOr CHU NGHLA VIEI NAM

HtEu TRU6NG

cdp

BANG TIEN SI

Cho:

Sinh ngdy: AAO2ll972

Khdnh Hdo , ngiy 15 thdng 12 ndm 2015

0051650 n teu:

Sdvio sd cdp bdng: 201502



PHỤ LỤC 2 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

 



Bg crAo DUc vA DAo rAo
TRTIONG DAI HOC NHA TRANG

r. Lf LICH SOLUOC
Ho vir t€n: NGUYEN ANH TUAN

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 12/1011959

Hoc vi cao nhdt: Ti€n si

Chftc danh khoa hoc cao nhAt: PGS

1. Anh Vdn

2. Nga Vdn

c0. NG HoA xA HQr cru NGHIA vrEr NAM
DOc ldp - Tu do - Hanh phric

Khdnh Hda, ngdy 08 thdng 10 ndm 2019

LY LICH KHOA HQC

Qu€ qu6n: Xa Tan Phudc Tdy, huyQn Tdn Try, tinh Long An Ddn tQc: Kinh

Gidi tinh: Nam

Noi sinh: Long An

Ndm, nudc nh0n hqc vi: 2004, VN

Ndm bO nhiOm: 2015

Mr?c dQ sri dung: D

Mlic dd sri dung: B

Chric vp (hi€n tai hoic trudc khi nghi huu): Nguydn Trudng khoa

Don vi cdng t6c (hipn tai): BQ m6n C6ng nghQ cn6 titin thriy sdn, Khoa Cdng ngh€
thlrc phdm, Truong DH. Nha Trang

Ch6 d/ dia chi liOn lac: 26 Dod,n fran NghiQp, P. Vinh Phudc, TP. Nha Trang, tinh KH

DiQn tho4i li€n hQ: NR: 02583 833350 DE: 0913 852319

Fax: 02583831147 Email:tuancncb@ntu.edu.r,n

rr. euA TRiNHDAO r4o
1. D4i hgc:

HQ ddo tpo: Chinh qui

Noi <ldo tao: Trudng DAi Hqc Thriy Sin

Ngdnh hoc: Cong nghQ chti Ui6n thuy sdn

Nu6c cldo tao: Vi0t Nam NEm t6t nghiQp: 1982

Bdng d4i hoc 2: Cu nhdn Anh ngt Nim t6t nghiQp: 2008

2. Sau tl4i hgc

- Th4c si chuy6n ngdnh: Khoa hoc vd c6ng nghQ thgc phAm; Ndm cdpbing: 1997

Noi ddo t4o: Trudng D?i Hgc Bdch Khoa TP. Hat Chi Minh - BQ GD&DT - ViQt Nam

- Ti€n si chuydn ngdnh: Cdng NghQ c6c sdn phAm tt thit vd c6; Nim cAp bang: 2004

Noi tldo tao: Trudng Dpi Hgc Thriy Sin - B0 GD&DT - ViCt Nam

- T€n ludn itn: "Nghi1n cilru hi(n tuqng giam trpng lrgng vd chiit trqng cua san phdm
t6m d6ng lqnh sau qud trinh ldm il6ng, trfr d6ng, rd d6ng vd biQn phdp khdc phuc"

3. Ngo4i ngfr:



llt. ou NG TAC MON

Thcri eian Noi c6ne tdc C6ne vi€c tlim nhi6m

1983 - 1998 BQ.mdn C6ng NghQ ChO.
Bi€n Thtv San. khoa Ch€
Bi6n, Trudng DH. Thty
San, nay ld truong Dai Hoc
Nha Trans

Giing vi€n

1998 - 2000 Nt Gi6ne vi6n, Ph6 bd mdn

2000 d€n2006 Nt Gi6ne vi6n, Trudne b0 mdn

2006 d€n 2011 khoa Chd Bi6n vd Trung, , ;.,.;
I am ngnlen cuu cne Dlen
thty san,truong Dai Hqc
Nha Trang

- GiAng vi€n chinh, Tru&ng khoa,
, , :,.;

- rnu tracn xuons cne Dlen. san

xuAt nudc mdm chdt luong cao

20ll d€n2014 BQ.m6n Cdng NghQ Ch€
Bi6n Thriy Sdn, khoa C6ng
Ngh€ Thsc Phdm, trudng
Dai Hoc Nha Trang

Gi6ne vi6n chinh

2015 d6n Il/2016 BQ.m6n C6ng NghQ ChO

Bi€n Thiy Sin, khoa C6ng
NghQ Thgc Ph6m, trudng
Dai Hoc Nha Trans

Ph6 girio su, Gi6ng vi6n chinh

1212016 diln nay BQ mdn Cdng NghQ ChO

Biiln Thriy Sin, khoa C6ng
NghQ Thuc Phdm, trudng
Dai Hoc Nha Trans

Ph6 girio su, Giing vi6n cao c6p

A TRINH CO A CHUYTN o

rv. QUA rRiNH NGHTtN CrtU KHOA HQC

1. Cdc iI6 tii nghiGn crftr khoa hgc tti vh tlang tham gia:

It

I

\

TT TGn aI6 tii nghiGn cfm

NIm bit
ttAuA{im

hoirn
thinh

De tni c6p
(NN,80,
nghnh,
trudne)

Tr6ch nhiQm.tham gia
trong tlG tiri

I

Di€u tra d6nh.giAfinh d0
cdng nghQ chO bi6n rau.qui,
thriy s6n, thit va san pham
tu 96; d€ xudt hufng n6ng
cao trinh dQ c6ng nghQ d€
tdns. siiL tri eia tdns

2019- B0
Thdnh vi6n nh6m di€u
tra, <11'nh gi6 ngdnh
hdng thriy san.

2 Nshidn cuu co sd khoa hoc 2019- B6 C6 vAn chuy6n m6n,



d6 ldm cdn cri xAy dr;ng quy
chudn k! thuflt qudc gia vd
nudc mbm

chu nhiQm nhdnh, dO tdi
c6p B0 si5 o4/rfE-
TCTS-KHCN&HTQT-
DT, BO NN & PTNT
chri quin, ViQn Nghi€n
cuu NTTS 3 cht tri.

3

Nghi€n criu c6c gihi ph6p
ndng cao ch6t lucrng nudc

: , " ,x
mam mang cnl oan ola ly
Phri Qu6c

20t7-2018 Tinh

C6 vAn chuy€n m6n,
thdnh vi6n chinh, d€ tdi
c6p Tinh, sd KH&CN
tinh Ki€n Giang chi
qu6n, Trung ffim irng
dqng ti6n b0 KH&CN
Ki€n giang cht tri.

4

D6nh gi6 hiQu qu6 sri dung
,; rr
nam Dao quan san pnzrm

tr6n tdu c6 bing vQt liQu
Polyurethane (PU) d tinh
S6c Trdne

20r4-2016 Tinh

Thanh vi6n chinh, dU, ^ -" , -,.^an cap I lnn. vlen
KH&CN Khai thric
thriy sdn chri tri, thuc
hiOn tai tinh S6c Trdng.

5

DAnh giri chAt luong s6n
';pnam ca ngu oal ou0ng

ngh€ cdu tay ki5t hqp 6nh
siltrH,

2012-2013 B6

Thdnh vi€n chinh, Dg
, ; h^ r,.^
an cap t'o. vrgn
KH&CN Khai thric
Thty san cht tri.

6

Nghidn ct?u vd el€.xuAt giAi
ph6p ndng cao chdt luqng
cri ngri d4i duong trong
ngh€ cdu tay k€t hqp 6nh
s6ns tai Binh Dinh

20rt-20t3 Tinh

Thdnh vi6n chinh, dC tai| ", ^,cap trnfi, L nr cuc lLnal
thric vd b6o v€ ngudn
lqi thty san tinh Binh
Dinh chri tri.

7

Nghi€n cfu quy trinh cdng
nghQ sdn xudt vd bio qu6n
surimi c6 md

2009-20r0 B6

Chri nhiQm nh6nh s6
03t2009/rrD-
DT/GTGT-CNN, thudc
dc tdi 0l/20094rD-
BNN-TS

8

Hoan thien c6ng nghQ san

xudt surimi xuat khau vd
,i

cac san pnam mo pnong Iu
surimi

2007-2008 Nhd nudc
Thdnh vi€n chinh, Dg
.t
an cap nna nuoc
KC06.DA09/06-10

q
Thi€t ke dAy.chuydn cdng
nghQ sin xudt surimi vdi
ndng sudt 5 tdn surimi/ngiry

2007-2008 Nhir nudc

Chri nhiQm nh6nh s6
03/HD/KC06.DAO9/06-

':lu; Du an cap ra nuoc
KC06.DA09/06-10

10

ThiCt kC d6y-chuy6n c6ng
nghQ sdn xudt sin phdm md
ph6ng tir surimi v6i ndng

;. . .^ , ,1
suat I tan san pnarTvngav

2007-2008 Nhd nudc

chri nhiQm nhrinh s6
I 6/HD/'I(C06.D 1'09 / 0 6 -

,iru; rJu an cap nna nuoc
KC06.DAO9/06-10

:

I



1l
rhitSt ki5 chu trinh vd thi6t bi

i,
rua sunmt tneo yeu cau san
xu6t sach hon

2007-2008 Nhd nudc

Chri nhi€m nh6nh s6
17iHDlI(C06.DAO9/06-
l0; Dq 6n cAp nhd nudc
KC06.DAO9/06-10

l2

Chuy6n giao c6ng nghQ ch6
bi€n ciic sin phdm ki6 chin,
tdm gia vi vd s6n ph6m l€n
men chua cho ngu ddn c6c
xd Ngu Thriy Trung, NhAn
Tr4ch, Cinh Duong vd 86o
Ninh, tinh Qu6ng Binh

2005-2007 Bd
Chi nhi€m <l€ tdi
c82007-t3-27-TE

13

Kh6o s6t sg bi€n dQng m6i
trudng.ving nu6i vd ndng
cao chAt luong vem xanh

r rr \ r J rnuol 0 t\nann floa nnam oa
d4ng ho6 nguydn.liQu d6
che bi6n xudt khAu

2005-2006
oc tt c6p

tinh
CQng t6c vi€n

I4

Cric phuong ph6p 96ng
nghQ trong s6n xuAt nudc
mdm v?r xAy dpg xuong
s6n xudt nudc mdm d4t ydu
cdu qud,n llf chdt lugng theo
HACCP

2002-2003 Tinh Cht nhi€m dd tdi

15

Nghi€n cuu sri dqng chdt
phg gia thUc phdm STPP,
vh acid Sorbic cle khdc phuc
hiQn tugng gi6m trgng
luqng vir chrit lugng cria sd'n

phdm tdm sf thit tl6ne lanh

2000-2002 B6 Chi nhiQm d€ tdi

16

Dinh huong phdt tri6n c6ng
nghQ khai th6c vd ch6 biOn
thty sin phpc vr,r phrit tri€n
kinh t€ xd hOi tinh Ki6n
Gians giai doan 2000-2010

1999-2000 Tinh
Chri nhi6m nhrtnh Ch6
^.,(bren tnuy san

17

Di€u tra drinh giri trinh dQ .
c6ng nghQ khai thric vd ch6
bi6n thriy s6n phuc vU phat
tri€n kinh t€ xd hoi tinh
Ki6n Gians

1997-t998 Tinh
Chri nhiQm nhrinh Ch6
^.; ., ,
lJren tnuy san

18

Nghi6n criu n6ng cao chdt
lugng vd sri dpng cdc s6n

nh6m hi rong nArr

1996-1997 BO
Chri nhiQm nhiinh rong
m0

l9 Nghi€n cuu hodn thiQn.qui
trinh cdng nghQ chd bi6n

1985- 1986 Truong Cht nhi0m d€ tdi



Agar-Agar tir rong cau chi
vdng (Gracillaria verrucosa)
cria viing bi6n mi6n Trung.
Dd <lugc ring dqng vdo sdn

xudt tai trucrng vd chuydn
giao c6ng ngh6 cho nhd
m6y Bia vd nudc gi6i kh6t
Nha Trang.

2. CAc cdng trinh khoa hgc tIfl c6ng b6:

TT TOn c6ng trinh NIm
c6ne bii

TOn t4p chi

I Nguy6n Anh Tu6n, Pham Vin Tri€u
Anh vd Nguy€n Xudn Duy (2019),
HiQn trpng sdn xudt vd ch6t lugng
cta nudc mAm mang chi ddn dia ly
Phi Qu6c (Production status and
quality ofPhu Quoc geographical
indication fish sauce)

2019 T4p chi Khoa hgc - C6ng
nghQ Thuy san Sd 3/2019. tr
73 - 79.

2 Nguyen Xuan Duy, Nguyen Anh
Tuan, Tran Thi My Hanh (2019),
Nutritional composition of
sandalwood seeds grown in india
and vietnam

2019 Vietnam - lapan science and
technology symoposium
2019 - Toward sustainable
development. Hanoi. May 4.
2019.

3 Nguyen Xuan Duy, Tran Thi My
Hanh, and Nguyen Anh Tuan
(Faculty ofFood Technology, Nha
Trang University, Vietnam) (201 8),
Controlling purple spot disease on
green asparagus (asparagus
officinalis) bv herbal extract

2018 The I lth Vietnam-Japan
Scientific Exchange
Conference - VJSE 2018,
Tohoku University, Sendai
City. Japan. September l5th.
2018. (Dpt giAi The best
Poster).

4 Nguyen Xuan Duy, Tran Thi My
Hanh, and Nguyen Anh Tuan
(2018), Utilisation of waste from
tuna processing to produce fish
fertilizer and application in
asriculfure

2018 The I 1th Vietnam-Japan
Scientific Exchange
Conference - VJSE 2018,
Tohoku University, Sendai
City, Japan, September 15th,
2018.

Nguy6n Anh Tu6n, Nguy6n Xudn
Duy (2018), Cpng nghQ sdn xu6t
mQt sd sdn phdm gi6 tri gia tdng tt
thty sAn (Production technology of
some added-value products from
seafood)

201 8 HQi thio Khoa hoc t?i Tridn
lam QuOc t6 Thi6t bi vd
Cdng nghQ N6ng Ldm Ngu
nghiQp - Vietnam growtech
2018, HdNoi, 21-23lrIl
2018.

o Nguy€n Anh TuAn, Nguydn Htu 2018 HOi th6o khoa hoc "Circ eiLt



Nghia vd Nguvdn Xudn Duv (201 8).
Ung dqng k! thu{t s.ay bdng born.
nhi6t (heat pump) d€ cdi thi6n chdt
luqng vd ti€t kiQm nang lugng cho
quii trinh sdn xudt c6c sAn phdm khd
thriv s6Ln

ph6p fng dung c6ng ngh€
trong bio quin, chd bi€n
thiy sAn", Sd KH&CN Bd
Ria - Vilng Tdu. l2l | 0/20 18.

p. 64-7 | .

7 Nguy0n Anh Tu6n vd Nguy€n Xudn
Duy (20 I 8 ). Cong nghd sdn xuAt
Collagen, Gelatine ti nguy€n liQu
con lai cria nhd mriy ch6 biOn thriy
sdn (xuong, da, vdy,vdy) vd khA
ndng img dpng trdn dia ban tinh Bd
Ria - Vfrne Tdu

2018 HQi th6o khoa hoc "Cric giai
phdp ung dung c6ng ngh€
trong b6o quin, ch6 bi6n
thiy sAn", SO KH&CN BA
Ria - Vflng Titu', 12/10/2018,
p. 11-19.

8 Nguydn Xudn Duy, Hd 86 Thi6n,
H6 BA Vuong, ChAu Thi LQ Quy6n,
Vfr Thl Lqi, Nguy6n Anh Tu6n. Tin
, , i,.^dpng phe lieu tu que buoi dd phrit

tri6n san ph6m ei.{ tri gia tdns

201 8 Hdi thio Khoa Khoa hoc tu
nhidn vd cdng nghQ. Trunng
D4i hqc Khrinh Hda,
16/6/20t8.

o Hanh Quyen Dang, Xuan Duy
Nguyen and Anh Tuan Nguyen.
Effect of adding exhact from carrot
skins on the biomass yield and
quality of Pleurotus sajor-caju
cultivated on sawdust substrate

2017 VBFoodNet 20 | 7, Nonglam
University of Ho Chi Minh.

l0 Duy Xuan Nguyen and Tuan Anh
Nguyen. Retardation of lipid
oxidation in dried round scad fillets
by natural antioxidant-containing
extract from Yoi (Cleistocalyx
ooerculatus\ leaf.

20t7 VBFoodNet 20 I 7. Nonglam
Universiw of Ho Chi Minh.

ll Nguy6n Xudn Duy vd Nguy€n Anh
Tudn. Tdn dung thit vqn tir phdn eldu

va xuorlg c6 ngri el4i duong vdy
vdng el6 sdn xudt san phdm thit chd
bdng c6 ngir

20t7 T4p chi Khoa hgc - Cdng
nghO Thty sin, sd 4/2017,
trang 3l - 39.

12 Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong
Minh, Nguyen Van Hoa, Khong
Trung Thang, Nguyen Anh Tuan,
Trang Si Trung3 (2017), High
molecular weight and high degree of
deacetylation of chitosan prepared
from squid pens (Loligo chenisis)

20t7 The special issue: Chitin &
Chitosan, Journal of Polymer
Materials (Jan-March 20 I 7).

l3 Nguydn Anh IuAn, Nguy6n Xudn
Dtty (2016), Ap dung c6c giii ph6p
khoa hoc c6lg nsh€ nhirrr crii thi6n

20t6 llQi th6o chuy€n cl6 -
VIETFISH 2016, TP. H6 Chi
Minh,3&4/8/2016.

\l



ch6t lucmg thriy s6n sau khai thric

14 Nguyen Xuan Duy and Nguyen Anh
Tuan (2016), Utilization of tuna as a
potential source for producing
calcium-rich mineral powder
applied in aquafeed.

20r6 The 8th Regional Aquafeed
Conference: Feed and
Feeding Management for
Better Aquaculture, Nong
Lam University,25 -26,
August 2016, Viet Nam.

l5 Nguy6n Xudn Duy, D6 Trgng Scrn,

Nguy€n Anh Tudn (2016) T6n dung
phg phAm tt qu6 trinh ch6 bi€n c6

-i , ; "ngt dai duong d€ sdn xudt san phrim
gi6 tri gia t[ng.

2016 HQi nehi khoalgc thriy sin
trd tohn qu6c lAn thf 7 -
YOUTHFISH 2016,16 _
l7/9/20.16, Vi6n nghi€n cuu
nudi tr6ng thriy sin 2, TP.
HCM.

16 Nguy6n XuAn Duy, Luong Dfc Vi,
Nguydn Anh Tudn (2016), Tdn dung
xuong cA sdu nhu m6t ngudn
nguy€n li€u ti€m ndng d€ sdn xudt
b6t kho6ng gihu canxin

2016 HQi ngh! khoahgc thriy san

tr6 todn qudc lAn thri 7 -
YOUTHFISH 2016,16 _
I7/9/2016, Vi0n nghiOn cuu
nudi tr6ng thriy sAn 2, TP.
HCM.

17 Nguy6n Anh Tu6n, Nguy6n XuAn
Du.y, NgO Thi Hodi Duong (2015),
Bi6n ddi chdt lugng cria cri ngri tl4i
duong nghO cau tay ket hqp 6nh
sriLng t4i binh dinh

2015 HQi th6o khoa hoc 'Nghi0n
cuu phiit tri€n & ddm b6o
chrit luong srin pham thfiy
sin", Khoa Thriy sdn, trudng
Dai hqc C6ng NghiQp Thuc
pham, TP. HCM, I I/4/2015.

18 H6 B6 Vucrng, ljguydn Xud"n Duy,
Nguy6n Anh TuAn (2015), Anh

' ..i ,.^ i.i -'hucrns cua dreu kren chr€t ddn hdm
luqnfpolyphenol vd tl6nh gi6ho4t
tinh chdng oxy h6a cria dich chi€t tir
la or (tssldrum guatava L.).

2015 T4p chi duoc hoc, 473 (55),
33 * 38.

I9 Hd Bd Vuong, Nguy€n Xudn Duy,
i ^ r - A .^^'-. -Nguy€n Anh Tudn (2015), Toi n
,.;. , . ,, i

hoa chiet polyphenol tir Id 6i bdng
phuong phrlp bO mAt d6p fns.

2015 T4p chi Khoa hoc vd Ph6t
tri6n, Hqc viOn Ndng nghidp
ViCt Nam, 13 (7),lr44 -
1152.

20 Nguyen Xuan Duy, Nguyen Anh
Tuan, Do Thanh Phuong and Pham
Ba Phong (2015),Utilization of tuna
processing industry by-products as a
promising resource for producing
added-value products: A case study
in Vietnam

20r5 Intemational conference:
Aquatic products processing
cleaner production chain for
healthier food, 7 -
9/12/2015. Can Tho
University, Vietnam.

2I Nguyen Xuan Duy and Nguyen Anh
Tuan (2015). Comparison of tuna

201s Intemational conference:
Food Technology: Towards a

)l

{
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meat quality caught by handline
and long-line melhod during
refrigerated storage.

more efficient use of natural
recources. VBFoodNet, 24-
26/11/2015, Nha Trang
University, Vietnam.

22 Ho Ba Vuong, Nguyen Xuan Duy
and Nguyen Anh Tuan (20 15),

Optimization of polyphenol
extraction from guava leafby
response surface methodology.
Intemational conference:

2015 International conference :

Food Technology: Towards a
more efficient use of natural
resources. VBFoodNet, 24-
26/11/2015, Nha Trang
University, Vietnam.

LJ Ho Ba Vuong, Nguyen Xuan Duy
and Nguyen Anh Tuan (2015),
Retardation of lipid oxidation cobia
fish muscle by natural phenolic-
containing extract from guava leaf.

2015 International conference: The
2nd Intemational conferencc
on chemical engineering,
lood and biotechnology. 30-
3l/10.2015. Ho Chi Minh
City University of
Technology. Vietnam.

24 Nguy6n Anh Tu6n, Nguy6n XuAn
Du.y, N"gO Thi Hodi Duong (2015),
Bi€n d6i chdt lugng cta cii ngir tl4i
duong nghd cdu tay k€t hqp rlnh
sdns tai binh dinh

20r5 Hdi thio khoa hoc'Nghi6n
.1 ^ .-

cuu pnat lrren dt darn bao
chdt lugng sdn phAm thriy
sAn", Khoa Thdy sdn, truong
Dai hec C6ng NghiQp Thvc
pham, TP. HCM, I l/4/2015.

i4

25 Nguyen Xuan Duy and Nguyen Anh
Tuan (2014), Utilization of low-
value shrimp materials to produce
an added-value product shrimp ball

20r4 The 2nd AFSA Conference
on Food Safery and Security.
Bien Hoa city, Dong Nai,
Vietnam, August 15- 17,
2014.

26 Nguyen Xuan Duy and Nguyen Anh
Tuan (201 4), Inhibition of lipid
oxidation in minced cobia meat
during chilled storage by guava
ethanolic extract

20t4 The 2nd AFSA (Asian Food
Safety and Security
Association) Conlerence on
Food Safety and Security,
Bien Hoa city, Dong Nai,
Vietnam, August 15- 17,

20t4.

27 Nguy6n Anh Tudn. UO fn; fuy6t
Minh (2013), Nghi€n cr?u hodn thiQn
quy trinh b6o qu6n sdn phdm crl ccrm

sdng luOc chin sdy khd

2013 T4p chi Khoa hoc c6ng ngh€
thriy sin, E4i Hoc Nha
Trang, s6 1/2013.

28 Nguy6n XuAn Duy, Nguy6n Anh
Tudn (2013), Dudng dang nhiQt
hAp thu cira cii hOi dOne khO

20t3 T4p chi Khoa hgc vd Phrit
tri€n, tflp l1 sd I ndm 2013.

29 Ld Thi Kim XuAn, Nguy€n Xudn
Duy. Nguy6n Anh Tu6n (2013).

Chat luqns cdLm quan, mdu sdc, d6

20t3 T4p chi Nong nghiQp vd Ph6t
tri6n ndng th6n ViCt Nam,
tap 12, s6 2 nitm2013.

Jl
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sdm mdu. gid tri pH. hoat tinh chong
oxi hoa vd thdni ohrin axit amin
cria mdt s6 loai nJdc mim thuong
mai d Vi€t Nam

30 NguySn H6ng NgAn, Nguy6n Anh
B6o.
I enzyme

. hoat tinh
khri g6c tU do DPPH cria Protein
artermia thiy phdn

2013 Tap chi Khoa hoc Cong ngh6
Thuy sin, s6 1/2013.

31 Nguy6n Anh Tu6n, Nguydn XuAn
Duy. Nguy.6n Bao. Pham Thi Hi6n.
Nguy€n H6ng NgAn vd Ddo Trong
Hi6u (2012), Thdnh phdn h6a hoc vd
dinh du6ng cfia thit ce md hoa nu6i
tai Khrinh Hda

2012 Tap chi Phrit tridn Khoa hoc
vd Cong nghQ. Dai hoc Bdch
Khoa TP.HCM,s6 612012.

)L Nguydn Xudn Duy, Duong Thi Kim
i,,-iNguydn" Nguydn Anh Tu6n (201 2),

Anh hudng cria di€u ki6n chi€t Li trd..:
xanh vd su dung dich chiet de han
cht! Uitln den d tdm vd oxi h6a ch6t
b6o d c6

20t2 Tap chi N6ng nghidp vd Ph6t
tri6n Ndng thdn Vi6t Nam,
sd I thring 6,2012.

33 TrAn Thi Huy0n, Nguy6n Anh Tu6n,
Hodng Ngoc Anh. Vt LQ Quy€n
(2012), Nghi€n cr?u thu nhdn
collagen tu da cii tra bing phunng
ph6p h6a hoc

2012 Tap chi Khoa hoc cong nghd
thiy sAn, Eai Hoc Nha
Trang. s6 212012.

34 uo.tn fuy6t Minh, NguySn Anh
Tudn (2012), Anh hudng ciia
Sorbitol, Natri nitrite, acid Ascorbic,
vd Natri ascorbate ddn ch6t luons
s6n ph6m c6 corn sdng khd

20t2 Tap chi khoa hoc c6ng ngh€
thriy sdn trudng dai hoc Nha
Trang, sd 02/2012.

35 Nguy6n Anh Tu6n (20i2), C6ng
ngh6 sau thu hoach

2012 Bdi ginng (cao hoc) ngdnh
C6ng ngh6 sau thu hoach,
truong DH. Nha Trang.

36 Nguy6n Anh TuAn (2012), BiCn ddi
,i

cua thuc phiim lrong quii trinh che
bi6n vd b6o ouan

20t2 Bdi gi6ng (cao hoc) chuyOn
ngdnh Cdng ngh€ sau thu
hoach, truong DH. Nha
Trang.

37 Nguy6n Anh Tu6n (2012), Seafood
Freezing

2012 Bdi giang bdng ti6ng Anh
gi6ng d4y lcrp boi dudng cho
gi6ng vi6n trudng DH.
LIDON THANI Thdi Lan, t6
chuc tai trudng D4i hoc Nha
Trang.

,)



38 Nguy6n Xudn Duy, Nguy6n Thi
Tuy€t vd Nguy6n Anh Tudn (2011),
Thdnh phAn h6a hoc, dinh du0ng vd
mfc cl6. chdp nh4n cta ngudi ti6u
ding d6i vdi sdn phdm xric xich tdm
c6 ohdi tr6n surimi

2011 T4p chi Khoa hoc vd Phrit
tri6n, Dai hgc N6ng NghiQp
Hd NQi, s6 5/201 1.

39 Nguy6n Anh Tu6n, Nguy6n-XuAn
Duy, Ph4m Thi Hi6n, Nguy€n H6ng
NgAn, Nguy6n 86o (2011)., Nghi0n;^
cuu quy trinh san xudt Surimi tu c6.

md hoa

2011 Tqp chi khoa hoc cong ngh€
thrly sin trudng dai hoc Nha
Trang, sd 03 ndm 2011.

40 Ph4m Thi Hidn. Nguy6n Anh TuiLn.
Nguy6n Xudn Duy (2011), ChAt
luong Surirni sin xudt tir c6 md nu6i
rai tinh Khanh Hda

2011 K! y€u tai hQi nehi sinh vi6n
vd c6n bQ tr6 nghi€n ctiu

i ...
Knoa noc toan quoc ngnann
Nudi trdng Thriy s6n ndm
2011, truong E4i hgc Nha
Trang.

4l TrAn Thi.Luy0n (chri bi6n), Ngul6n
Trong Cdn, Dd Vdn Ninh, Nguy€n
Anh Tudn, Trang S! Trung, Vi
nggc BQi (2011), Khoa hoc c6ng
nghO surimi vd sin phAm md ph6ng

2011 Tdi liQu chuy6n kh6o, NXB
NOng Nghi€p, TP.HCM.

42 CS.TSKH. Nguydn Trong Crin lchu
bi€n). GVC. Do Minh Phung. TS.
Nguydn.ViQt Dung. TS. Nguy6n 

.

Anh Tudn (201 1), C6ng ngh6 ch6
bi€n thgc phdm - thriy sdn t4p 2:
r?. :. r lr-i :
uctD muor" cne Dlen nuoc mam va
ch€ bi6n kh6 thriy sin

20tr Girio trinh (dai hqc), ngdnh
C6ng NghQ Chd Bi€n Thriy
Sdn, NXB Khoa Hoc & K!
Thu6t. TP. Hd Chi Minh.

43 Nguy6n Anh Tu6n (2011), C6ng
nghQ l4nh Thriy sin

2011 Bdi giing (dai hgc) ngdnh
C6ng nghQ ChO bi€n Thriy
sdn, tru&ng Dai Hoc Nha
Trang.

44 Nguydn Anh Tudn (201l), 86o quin
thr.rc ph6m

20II Bdi ginng (cao hoc) ngdnh
Cdng nghQ sau thu hoach,
trudng D4i Hoc Nha Trang.

45 Nguy€nAnh Tudn (2010), llng
dpng Ti6n b0 khoa hAc ky thuat veo
b6o qu6n nguydn li6u sau thu hoach
trdn tdu c6, chng c6 vdL co sd thu mua
thriy s6n

Nguy6n 4n! rupn (2010), Trao d6i
vE vin d0 gin kdt giirn nhi nghi6n
uriu vii rrhi) liiur rufl

2010 HQi th6o "Gi6i phrip ndng
cao chdt luo. ng s6Ln phdm
thriy san sau khai th6c",
CAng cri Phan Thi6t, Binh
Thudn, 8/2010.

46 2010 HQi thao khoa hoc c6ng nghQ

ch0 bien thriv sin lf,n thir
nhtit "ctirr kr4t liftn nh.i

.l
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:.
nghren cru vd nhd san xuat",
Truong Dai Hoc Nha Trang.
thhnq,9/2010.

47 Nguy€n Anh TuAn (201l), Tfln dlng
nguy6n li6u cdn lai trong Ch€ bi€n
Thriy sin, ti6m ndng vd th6ch thric

20t0 Hdi Thdo vd tdn dung ngu6n
, ^, 1l0l r nuy san grua KJloa L he

Bien D4i Hoc Nha Trang voi
CS. Chuck Crapo - Dai Hoc
Alaska - M!, Trudng Dai
Hoc Nha Trang,412010

48 Nguy6n Anh TuAn, Nguy6n Xudn
Duy (2010), Crich xdy dung eludng
ddng nhi€t hdp thu vir f nshia cta n6

20t0 HQi th6o khoa hoc cAp khoa
I ruong Dai Hgc Nha Trang.
5/2011

49 Vfr Nggc BQi, Vfr Trdn Ting,
Nguypn Anh Tudn, (2010), Nghi6n
cfu tdi uu h6a cdng rloan xri ly da
c|bdng mu6i dn vd xrit trong quy
trinh s6n xudt eelatin tir da cri basa

2010 Tap Chi Khoa Hoc Cdng
Nghd Thny SAn. Truong Dar
H9c Nha Trang sd 2/2010

50 Nguy6n Xudn Duy, Nguy6n Anh
TuAn, Trdn Thi Ba (2010), Tdn dr,rng

thit tdm vun d€ sAn xuAt thri nghidm
s6n phdm xric xich t6m

2010 T4p chi Khoa hoc vd Cdng
NghQ, Dai hoc Dd Ning, sd 6

[4r]/20r0.

5l Trang Si Trung (chu bi6n). Trin Thl
Luytin. Ngul dn Anh TuiLn. NguyAn
Thi Hing Phuong (2010), Chitin
Chitosan tt phd liQu thiry sin vd ring
duns

2010 Tdi liQu chuy6n kh6o. NXB
Ndng Nghi6p, TP.HCM.

52 Nguydn Anh Tudn (2009), Vai trd
cua ciic trudng ddo tao vd vi6n

" ri.ngnlen cIru I nuv san oot vot cac c0
sd Chd bi6n thiy sin qui md vira vd
nh6

2009 HQi th6o xdy dpg mang.ludi
tu vdn cho ngdnh Ch€ bi€n
Thriy sin, chuong trinh FSPS
II, BQ Thrly Sin, Hd NQi,
612009.

53 Nguy6n Trong CAn, E6 Minh
Phung. Nguy6n Viet Dung. Nguydn
Anh Tudn (2006) C6ng NghQ Che
Bi€n Thty San, tdp l: Nguy€n liQu
Ch€ Bi6n Thriv Sdn

2006 Gi6o trinh (dai hoc) nganh
ChO Bi€n Thriy SAn, NXB
n6ng NghiQp, TP. HCM.

54 TrAn Th! Luy€n (chri bi6n), Dd
Minh phung, Nguy6n Anh Tu6n

t , ,i ,(2006) San xudt cdc chd phdm kj
thu6t vd y duoc tir phtS tieu thriy san

2006 Girio trinh (tl4i hqc), ngdnh
C6ng NghQ ChO Bi6n Thriy
SArt, NXB N6ng NghiQp, TP.
H6 Chi Minh.

55 Nguy6n Anh Tu6n (chri bi€n),TS D6
VIn Ninh, ThS. Ng6 Thi Hodi
Ducmg, ThS. Kh6ng Trung Thing,
KS Neuy6n XuAn Duy, Dd Van

2005 Gi6o trinh (dai hoc) ngdnh
Cdng NghQ Ch€ Bi€n Thriy
Sin, trudng Dai Hoc Thriy
S6n.
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Ninh (2005), Srin xuAt sach hcrn

trons ch€ bi6n thriv srin

56 Trdn Thi Luy€n,D6 Minh Phpng,
Nguy€n Anh Tudn, Ng6 ldng Nghia
(2004), C6ng ngh6 ch€ bi€n rong
bi6n

2004 Gi6o trinh (d4i hqc). ngdnh
Cdng Ngh€ Ch€ Bi6n Thiry
Sin, NXB N6ng Nghi€p,
TP.HCM.

57 Nguy6n Anh TuAn (2003), M6t s6

169 
dutle cria TPP, AS, MSG l€n

bi€n ddi cim quan cria sAn phAm
tdm sf thit d6ns lanh

2003 Tap Chi Khoa Hoc C6ng
NghQ Thty Sdn, Trudng Dar
Hoc Thuy Sirn Nha Trang s6
2/2003.

58
i ^ , 

- 
; ,^^^^. . .Nguyen Anh I uan (zUUJ), Anh

hudng crla TPP, AS, MSG l6n cric,.; -^.,,,, . "blen dbt l)t hoa hoc cua san ph6m
tdm sf thit cl6ng lanh

2003 Tap C.hi Thriy Sin, 86 Thriy
S6n s6 7/2003.

59 Nguy€n Anh Tu6n (2003), BiQn
phdp thi€t lAp m6i quan hQ gita nhd
truong vdi co sd sin xu6t trong c6ng
tric hudng ddn thuc tdp

2003 H6i th6o ndng cao chAt lugng
thgc hdnh thqc tdp cho sinh
viOn, Trucrng D4i Hoc Nha
Trans,712003.

60 t999 Tuy€n t6Lp c6ng trinh nghien
cuu khoa hoc c6ng ngh6,
truong d4i hoc Thrly Sdn,
Nha Trang.

6l Nguy0n Anh Tudn (1996), Dinh
. ,t

oucmg va noa tnuc pham
1996 Bdi gidng (d4i hqc) ngdnh

Cdng Nghd Ch6 Bi6n Thriy
S6n, Truong DH. Thriv SAn.

OL Nguydn Anh Tudn (1990), An todn
lao.d6ng trong cdc xi nghidp Che
Bi0n Thriy Sin

r990 Bdi giAng (dpi hqc) ngdnh
C6ng NghQ Ch€ Bi€n Thriy
San, Trudng DH. Thriv S6n.

OJ Nguy€nAnl Tudn (1984), C6ng
nghQ ch6 bi€n t6ng hqp

1984 Bdi gi6ng (dai hgc) ngdnh
C6ng NghQ Chd Bi6n Thriy
Sin, Trucrng DH. Thriv San.
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LY LICH KHOA HOC

t. Thdng tin c6 nhin

Ho vi tCn N9uy6n Th6 HAn Ndm sinh 05/09/1983

Chrlc danh khoa hoc T5 (Jto tinh Nam

Chrlc vu hdnh chinh G i6n9 vi6n C14ND 721477 472

T6n phong, ban, b6 m6n Khoa C6ng nghe ThLrc ph6m

TCn cd quan c6ng t6c Trtrdng Dai hoc Nha Trang

Dia chi cd quan Sd 02 Nguy6n D)nh Chidu, Phudng Wnh Phtl6c, Tp.
Nha Trang

I Inn/ tH Khanh Hoa

Di6n thoai cd dinh 84-58-3831149 ur oong 84-975964605
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5d tii khodn 711403520601
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TCn chi nh6nh NH

2. Quii trinh atio tao

TT Thdi gian T6n co sd d)o tao ChuyCn ngiinh Hoc vi

I 0212008-02120t0 TrLJdng Dai hoc Qudc gia
Gangneung-Wonju

Khoa hgc sinh h9c bidn ung
dvng

tnac sl

2 0912001-12J2005 Dai hoc Th0y s6n C6n9 nghe Chd bidn Thtiy
s6n

KY su

3 10/2 010-10/2013 Dai hoc Khoa hqc C6ng ngh€ Hdi

dLJong Tokyo
Khoa hoc sinh hoc bidn ung
oqn9

I ren sl

3, Quii trinh c6ng t6c

TT Thdi gian cd quan cOng tiic Dia chi v) Di6n thoai chfc vu

1 05/2006-nay Dai hoc Nha Trang 02 Nguy6n Dinh Chidu, Nha
Tra ng, Kh6nh Hda

Gi6ng vien

4, NgoAi ngfl (nhan x6t theo c5c mrlc: A- Ydu; B- Trung b)nh; C- Kh5j D- Thenh th?o)

Ngo?i n9f Doc vi6t N6
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5, Kinh nghi6m vir thinh tich nghien cfu



5.1. Hudng nghiAn cuu chinh theo dudi trong 5 ndm 96n ddy.

1. Thu nhdn vd ung dung cic ch5t c6 hoat tinh sinh hoc tir nguy6n li6u tlr nhi6n;
2. Ph5t tridn sdn phdm cdng nghe sinh hoc.

4
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5.2. Kdt qud nghi6n cr?u d6 drJdc c6ng bd hoic ddng ky trong 5 ndm gdn nhdt

TT Ten dd t)j/du 6n Cd quan
tei trd kinh phi

Thdi gian thuc
hiCn

Vai trd

1 Nghien cuu quy trinh s6n xudt san
phdm dich chidt c6 dic gieu hoat tinh
chdng oxy h6a tir td ydn s)o Kh6nh
Hoa

Tinh Khdnh Hda 0Ll2075-0712017 I nann vren
nh6m nghi6n
crru

2 Hdp t6c nghiCn cuu, thi6t k6 v) ch€
tao hA thdng gi6m sdt srl dung mang
c6m bi6n kh6ng d6y trong kidm sodt
chet ludng v) ti6t ki€m ndng luong
cho chu6i hdu cdn th0y sdn lanh

B0 Khoa hoc C6ng nghA (DT
nghi dinh thu vdi Trung Quo'c)

02120r4-L2120t7 Thinh vi€n
nh6m nghi6n
crfu

J 0ng dung dich chi6t tU ndm ;n giau
ergothioneine trong vi6c ngin chbn
su mdt can bing oxi h6a vi han ch6
sU thay ddi chdt luqng sau thu hoach
c6 Tra Pangasius hypophthalmus

Dai hoc Khoa hoc v) Ky thuat
flar ouong roKyo va trung
t5m nghiAn cu: thriy sdn
Novus (Hoa Ky)

1212072-031201.4 Chi nhi6m dd
tai

4 Nghien cuu d6nh gi6 kh6 ning ch6ng
oxi h6a vi ngdn chSn su h)nh thlnh
s5c td cria y6n slo

C0ng ty TNHH Nhe Nudc Mry
Y6n s)o Kh6nh Hda

12t2or3-07 t2074 Chi nhi6m dd
tai

5 Nghi6n cuu s6n xudt c5c s5n phdm
gi5 tri 9ia ting tit ph6 li6u t6m dd ung
dung trong n6n9 nghi6p

Bd Khoa hoc C6ng ngh€, 86
Gi5o duc vi D)o tao

2014-20t6 I nann vten
nhom nghi6n
cLru

o N9hi6n cutr da dang sinh hoc ndm
phir du d ving ven bidn Khdnh Hda
dua trcn cdch ti6p can phu thu6c vd
d6c l6p nu6i cdy

Nafosted 20L7 -2020 Thdnh vi6n
nghi6n cur
ch0 ch6t

7 Thu nhdn ve x6c dinh tinh chdt c0a
rAr rhAr t rhA en>vmp

a lph a-9lucosidase tiJ rong tai virng
bidn Kh6nh Hda, Vi6t Nam vi d5nh
9i5 kh6 ning khdng b6nh tidu dr-rdng

Nafosted 2011-2020 Ch[i n hi6m

I Khio s6t ngudn loi mrrc, c5 tap vi
chuydn giao c6n9 nghQ s6n xudt cha
c6, chd muc cho cdng ty cd ph6n xudt
nhip kh6u Qudng Binh

86 khoa hoc c6ng nghe Vi6t
Nam

8t2006-212007 Thdnh vi6n
nh6m nghi6n
cfu

5.3. K6t qu6 nghi6n cutr d5 drroc c6ng bd ho5c dEng k!

TT
TAn tiic
9ia

Ndm
c6n9 b6 T€n c6ng trinh

TCn t?p chf
NX8/56, rep,
Trang ildng c6ng
trinh
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I t.t Pham Thi
Dan
Phuong,
Nguyen
Cong
M inh,
Fioan9
Ngoc
Cuong,
Nguyen
Van Minh,
Nguyen
The Han,
Nguyen
Van Hoa,
Ha Thi Hai
Yen,
Trang Si
Trung

2077 Recovery of
protein
hydrolysate and
chitosan from
biack tiger shrimp
(Penaeus
monodon) heads;
approaching a
zero waste
pr0cess

Journal of Food
Science and
Technology

097 5-8402 c6

T,2 The Han
Nguyen
and sang
Moo Kim

2 015 d-Glucosidase
inhibitory
activities of fatty
acids purified
from the internal
organ of sea
cucumber
Stichopus
Japonrcas.

Journal of Food
Science/80, pp.
84I-847

1750-3841 LO

1.3 The Han
Nguyen,
Hae 5oo
Kwak and
Sang Moo
Kim

2 013 Physicochemical
and Biofunctional
Propertjes of Crab
Chitosan
Nanoparticles

lournal of
Nanoscience and
Nanotechnology/13,
pp.5296-5304

1533-4880 LO

7.4 The Han
Nguyen,
Anupam
Giri and
Toshiaki
Ohshima

2072 A Rapid HPLC
Post-Column
Reaction Analysis
for the
Quantification of
Ergothioneine in
Edible Mushrooms
and in Animals
Fed a Diet
Supplemented
with Extracts from
the Processing
Waste of
Cultivated
Mushrooms

Food
chemistry/l33, pp.
585-591

0308-8146 LO
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| 1.5 The Han
Nguyen,
Reiko
Nagasaka
an0
Toshiaki
Ohshima

2072 Effects of
Extraction
Solvents, Cooking
Procedures and
Storage
Conditions on the
Contents of
Ergothioneine and
Phenolic
Compounds, and
Antioxldative
Capacity of the
Cultivated
Mushroom
Flammulina
velutipes

International
Journal of Food
Science &
Technology/47, pp,
1193-1205

1365.2621 C6

1.6 The Han
Nguyen,
Byung
Hun Um
and Sang
Moo Kim

2 011 Two Unsaturated
Fatty Acids with
Potent
o-Glucosidase
lnhibitory Activity
Purified from the
Body Wall of Sea
Cucumber
(Stichopus

Journal of Food
science/76, pp.
208-2r4

1750.3841 c6

r.7 Keun
You ng
Kim, The
Han
Nguyen
and sang
Moo Kim

20r0 s-Glucosidase
Inhibitory Activity
of Bromophenol
Purified from the
Red Alga Polyopes
lancifolia

Journal of Food
Science/75, pp,
145-15 0

1750-384I LO

2 Bii bilo qudc t6 khSc

2.7 Trang Si

Trung,
Nguyen
tnt Knann
HUyen,
Nguyen

Minh,
Tran Thi
Le Trang
and
Nguyen
The Han

20t6 Optimization of
Harvesting of
M icroa l9 a I

Thalassiosira
pseudonana
Biomass Using
Chitosan Prepared
from Shrimp Shell
Waste

Asian Journal of
Agricultural
Research

1819- 1894 LO Indexed in
scoPUs

2.2 The Han
N9uyen
and Sang
[4oo Kim

2072 Antioxidative,
Anticholinesterase
and
Antityrosinase
Activities of the
Red Alga
Grateloupia
lancifolia extracts

African Journal of
Biotechnology

1684-53 rs LO Indexed in
scoPUs
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3.1 Nguy6n
Ine nan,
Nguy6n
Ihj Kim
Ngan,
Nguy6n
Vdn Minh

2 018 D6nh gi5 hoat tinh
fc chd Enzyme
a-Glucosidase c0a
dich chi6t tU mot
s6 loei rong bidn

Tap chi Khoa hoc -
Cong nghA Th0y
sdn

1859-2252 Khdng

3.2 Nguy6n
Thi Huydn,
Pnam tnl
Ki;
Quycn,
Nguy6n
tne Han

2077 Khd nSng ch6n9
oxy h6a in vitro
cia dich chidt 15

(Theobroma
Cacao) vd thrl
nghi6m han ch6
oxy h6a lipid tren
cd thit c6 bdp

Khoa hoc Ndng
nghiep Vi6t Nam

1859-0004 LO

3.3 LC HOU

Hoirng,
Ludng
C0nq Binh,
NguyEn
XuAn Duy,
Nguy6n
lne Han

2071 Khi ndng ch6ng
oxy hda vi fc ch6
enzyme
tyrosinase c0a
y6n s)o

Tap chi Khoa hoc
v) C0n9 ngh6 Vi6t
Nam

0866-7 08x Khdng

3.4 Nguy6n
Inr Huyen,
Pham Thi
M! Hi6n,
Nguy6n
The Hen

2017 Nghlen cuu khd
ning chdng oxy
hda cOa dich chi6t
rong n6u
Sargassum
mcclurei in vitro
vd fng dung d6
han ch6 su oxy
h6a lipid tr6n thit
c6 thu xay

Tap 
^chi 

KHOA-HOC
& CONG NGHE - Dai
hoc C6ng nghiEp
H; NOi

18s9-3 585 Kh0ng

35 Pnam Inl
Kim

QuyCn,
NguyAn
V;n Minh,
Nguy6n
tne Han

2016 Anh hudng c0a
oreu Kren chret
d6n hlm ludng
polyphenol vd kh6
nSng chdng oxy
h6a c0a dich chi6t
ta oau oat
(Gyn ura
procumbens (Lour)
Merr.) tr6ng tai
Khiinh Hda

Tap chf Khoa hoc
N6ng nghi€p Vi6t
Nam

1859.0004 LO Dd chdp
nhan cho
xu6t bdn
(Accepted
for
publication)

3.6 Nguyen
thi Cuc,
Nguyen
The Han
an0
Nguyen
Anh Tuan

2 013 Extraction and
characterization
of collagen from
tra catfish
(Pangasius
hypophthalmus)
sKtn

Tap chi Khoa hoc
vA COng nghe Thiy
s6n/TrLrdng Dai hoc
Nha Trang

1859-2252 c6

4 Bdo c6o tii h6i nghi qu6c gialqu6c te'
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4.r Nguy6n
I nl KIm

Quydn,
Nguy6n
VEn [4inh,
Nguy6n
tne Han

2016 DSnh gi6 kha
nSng ch6'ng oxy
h6a cl]a dich chi6t
gidu polyphenol
tU 16 bdu ddt vd
bu6c dau th ir
nghiCm trong b6o
quan lanh thit c6
bdp

H6i thdo Vd v6
cong nghC sinh hoc
vi moi trudng todn
qudc, Trudng Dai
hoc Nha Trang

Kh0ng

4.2 Nguy6n
Int HUyen,
Nguy6n
tne nan

2 016 tot uu noa oteu
kien thu nhen dich
chi6t gidu
polyphenol tir l6
cacao ve th0
nghiem kha ning
h?n chC sq oxy
h6a lipid cOa thit
c5 bdp

H9i thao tre vd
c6ng ngh0 sinh hoc
vi mOi trudng toin
q u6c

Kh0ng

43 Nguy6n
The Han

2 015 It46t sd hoat tinh y
drroc quli cria Y6n
siro v) s6n phdm
tir Y6n slo

HOi thSo s6n phdm
m6i dudc tr.ru Hai
mA Ydn slo Khdnh
Hda, Kh6nh Hda -

Vi6t Nam

Kh0ng

4.4 tne Han
Nguyen
and
Toshiaki
ohshima

2013 A Rapid HPLC
Post-Column
Reaction Analysis
for the
Quantification of
Ergothioneine in
Edible N4ushrooms
and in Animals
Fed a Diet
Supplemented
with Mushroom
Extracts

Second Conference
on Food Science
and Technology:
Food Safety and
Food Quality in
South-East Asia.
Challenges for the
next decade, Can
Tho - Viet Nam.

Khdng

45 The Han
Nguyen
and Sang
Moo Kim

2013 Purification and
Utilization of
Marine Enzyme
lnhibitors for the
[4anagement of
Diabetes

Agricultural
Engineering and
Post-harvest
Technoiogy for Asia
Sustainability -

AEPAS, Ha Noi -
Vietnam

Khdng
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46 Influences of
Mushroom
Fruiting Body
N4aturjty Stage
and Post-Harvest
Storage on the
Natu ra I

Antioxidant
Ergothioneine and
Antioxidative
Properties of
Selected
Mushroom
Varieties,2013,
2nd International
Conference and
Exhibition on
Nutritional
Science and
Therapy, July
I5-17,
Philadelphia, USA.

2nd Internationai
Conference and
Exhibition on
Nutritional Science
and Therapy,
Philadelphia-USA

KhOng

4.7 The Han
Nguyen
and
Toshiaki
Ohshima

2012 The Natural
Antioxidant
Ergothioneine:
Resources,
Ch em ica I

Characterization,
and Applications

JSPS-NRCT Asian
Core Program
Symposium,
Tokyo-Japan

KhOng

4.8 The Han
Nguyen
and Sang
[4oo Kim

2009 Rheological,
physicochemical
and biological
properties of crab
nanochitosan
prepared by dry
milling method

The IFT Annual
Meeting & Food
Expo, USA

Kh0ng

4.9 The Han
Nguyen
and Sang
Moo Kim

2 009 Potent
a-glucosidase
inhibitors purified
from sea
cucu mDer,
Stichopus

Jap0nrcus

Internataonal
Symposium of the
Korean Society of
Food Science and
Technology, Korea

Kh6n9

4.r0 The Han
Nguyen
and Sang
Moo Kim

2 009 Purification and
utilization of
marine enzyme
inhibitors as novei
nutraceuticals

International
Symposium on
Seafood Processing
Technology and
Safety Control
System,
Qingdao-China

Kh0ng

The Han
Nguyen
and sang
Moo Kim

2009 Antioxidant,
anticholinesterase
and antityrosinase
activities of the
red alga Polyopes
lancifolia extracts

lnternational
Symposium and
Annual l4eeting on
Food for Health and
Longevity, Korea.

Khdng

5 Khic(S6ch chuyCn kheo, beng s6n9 ch6, gidi thudng khoa hqc)



51 Nguyen
The Han,
Nguyen
Van Duy

2077 Characterization
and Applications
of Marine
Microbial Enzymes
in Biotechnology
and Probiotics for
Animal Health

Elsevier 978-0.12-809587-4 LO

5.2 Nguy6n
Thi Khdnh
Huy6n,
Nguy6n
Thd Han,
Nguy6n
cOng
Minh v)
Trang Si
Trung

2 015 Cong trinh du thi
dat gi6i nhdt tai
Festival sdng tao
tr6 tinh KhSnh
HOa nam zul5l
"Sr? dung Chitosan
thu sinh kh6i vi
t6o nhem neng
cao hiCu qua kinh
t6 cho nglnh nudi
tr6ng thriy sdn"

Sd Khoa hoc vir
Cong nghe Kh5nh
Hda vi Tinh Ooin
Khi5nh Hda

LO

53 Nguy6n
tne Han

2074 Giei thudng khoa
hoc ky thuat
thanh nien Que
c6u ving ndm
20t4

86 Khoa hoc v)
Cong nghC vi TW
DoAn TNCS H6 Chi
Minh

LO Gidi thudng
trao cho 10
nha khoa
hoc tre
xuSt s5c
trong ca
nudc

5.4 The Han
Nguyen,
Reiko
Nagasaka,
Toshiaki
Ohshima

2 013 Ergothioneinei
Resources,
Ch emica I

Characterization,
and Application.
In Lipid Oxidation:
Challenges in
Food Systems,
(Logan A,
Nienaber lJ, Pan X
Eds.)

AOCS Press,
Champaign, USA,
pp,417-438, ISBN
978-0,9830791-6-3.

LO

X6c nhan cia cd quan c6ng t6c
td ch(rc chi tri db tdi)

|(HOA HOC VA CI}TIG NGHE

TI] UdNG

KhSnh Ho),
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I. LY LICH SO LTIQC
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Ngdy, th6ng, ndm sinh: 08102/1972

Qud qu6n: Phn My - Binh Dinh
. , A, - t

_Lloc vl cao nnat: I len sl
. ,i

Chuc danh khoa hoc cao nhdt: GVC

Chric vu (hiOn tai ho{c tru6c khi nghi huu):
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Chd d riCng hoic dia chi li6n lac: 63113/16 Nguy0n Thi Minh Khai - Tdn Lflp - Nha Trang -

Kh6nh Hda

DiOn thoai li0n hQ: CQ: 0258 2461301

Fax: 058.3831147

II. QUA TRiNH DAO TAO

1. Dai hoc:

Bdng tlai hqc 1

Hd ddo tao: Chinh qui

Noi ddo tao: Tru<rng Dai hoc Thuy sAn

a.^tt,t'
Ngdnh hoc: C6ng nghg Ch€ bien Thuy srfur

Nu6c clio tao: Vi6t Nam

-:,bang oar n9c l:
H0 cldo tao: Tai chric

Noi ddo t4o: Trudng Dai hoc Ngoai ngii Hd NQi

Nam t6t nghiQp: 1994

Ngdnh hoc: TiOng Anh

Nudc ttdo tao: Vi6t Nam Ndm t6t nghiOp: 2000

2. Sau d4i hoc

- Thac si chuyen ng?rnh: Cong nghQ Chii bi6n Thuy sirn

Noi <ldo t4o: Trudng Dai hoc Thtiy sAn

NIm c6p bbng: 2000

CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lflp Tu do - Hanh phirc

Gi6i tinh:Nfi

Noi sinh: H6i Phdng

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nu6c nhQn hoc vi: 2015
r i r.^Nam Do nnlem: lul1

NR: 0258 3553035 DD:0914.070.670
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Ti6n sichuy6n ngdnh: C6ng nghQ Ch6 bitln Thuy sdn Nam c6p bdng: 2015
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- TOn luAn rin: "t6i uu tr6a qu6 trinh thu nhdn chitin-chitosan tri ph6 li6u t6m th6 chdn trdng
nhim ndng cao chAt luong vd hi6u qud"

3. Ngoai ngt: 1. Titing Anh

III. QUA TRiNH CONG TAC CHUYEN MON

IV. QUATRiNHNGHIEN CLru KHOAHQC

1. CAc dO tdi nghiOn cuu khoa hgc di vd dang tham gia:

Mric d6 sir dung: Dai hoc, Sti dung duoc
trong chuy6n m6n.

t7-

'Y
TRL

DAI
.'.NHD
-0\
\

Thdi gian Noi c6ng t6c C6ng vi6c ddm nhiQm

1994 - 1995 Khoa Chti Bi6n - Trudng d4i
hoc Thty san

Gidng vidn tdp su

1995- 2002 Khoa Ch6 Bit5n - Trudng dai
hoc Thriy s6n

Gi6ng vi6n

2002 - 2006 Khoa Chti Bitln - Trudng dai
hoc Thrly s6n

Giang vi6n, ph6 trucrng b0 m6n

2006 -2010 Khoa Ch6 bii5n - Truong d4i
hoc Nha Trang

Giang vi6n, trudng bQ m6n

2010 - 4/2011 Khoa C6ng nghQ Thgc phAm -

Trudne dai hoc Nha Trang
Giang vi6n, tru6ng bO m6n

512011 -7/2017 Khoa Cdng nghQ Thltc phAm -

Trudne dai hoc Nha Trang
Giang vi0n chinh, tru6ng b6 m6n

Tt 8/2017 - Nay Vidn C6ng ngh6 Sinh hgc vd
M6i trudng - Trudng Dai hgc
Nha Trang

Gi6ng vi6n chinh - ViCn tru6ng

TT Ten dC tai nghidn criu Ndm bdt
daru l\ am

hoan thanh

D6 tdi cdp (NN,
BQ, nganh,

uuollg )

Triich nhi6m
tham gia trong

oe ral

I
Nghi0n cwu qu6 trinh 6xy h6a

lipid vd acid bdo c rl.ra srin phAm cd

b6p (Rachycentron canadum) phi
16 trong ch6 bi5n vd bio qudn

tl6ng l4nh

20t4 -2016 B2014-13-11, B0
GD&DT

Thdnh viOn

2.
Nghidn cfu c6ng nghO sdn xudt vd

,trmg dpng ch6 pham

olygosaccharid (olygochitosan vd
. .... - -i , ,

olygochitin) d€ bao qudn sau thu

hoach nguy6n liQu thu! san tlfuh
bat xa bd

2011 -2015 KC.07.02111-15,
Nhd nu6c

CQng tdc vi6n

3.
Nghidn cuu siin xuAt ch6 phdm

sinh hgc sir dqng vdo viQc ndng
, 1- .

cao gra tn su oung cua Da san

2012 -2015 B2012-13-04, B0

NN&PTNT
C6ng t6c viOn

2



4.
D.U an SRV2701 (DU an Norad)
vd Ndng cao ndng luc diro tao vd
nghidn cuu cita Trudng D4i hgc

Nha Trans - Pha 2 - Hop phdn 3.

2009 - 2013 SRV2701- Norad Trq l)i hqp

5.
Nghidn cuu img dung c6ng ngh6

cn6 bi6n c6c sdn phAm tir rong sun

Kappaphycus alvarezii (Doty)

1-t2/2007 D0 tdi cAp nhanh
" -:... i

cua oe tar cap nna

nu6c md s6 4-

O7/HD/RS,

C6ng t6c viOn

6.
Klido s6t ngu6n loi muc, c6 taP vir

chuy6n giao c6ng ngh€ sdn xudt

chA cd, chd muc cho c6ng ty C6

phdn xu6t drdp khAu thuj'sin
Quang Binh.

2007 -2008 Cdp b6 Md s6:

82007 - 13 -

29T8.

Chu nhi6m

7.
Du 6n POSMA (FSPS II) 2006-2007 Du 6n do chinh

phri Dan M4ch t?ri

tro - DANIDA

oi6u ph6i vi6n
ti€u hqp phAn

8.
Dr,r 6n SEA-QIP (FSPS I) 2003 -2005 Du rin do chinh

pht Dan M4ch tdi
tro - DANIDA

Cdng t6c vidn

9. C6c c6ng trinh khoa hoc dd cdng bi5:

TT Tdn c6ng trinh Ndm c6ng
b6

TOn tap chi

1
Effects of low-frequencY

ultrasound on heterogenous

deaceWlation of chitin.

2017 lnternational fournal of
Biological Macromolecules.

Volume 104, Part B, 1604-1610.

2. Influence of chilling and

superchilling temperature on lipid

degradation and quality of Cobia

(Rachycetron canadum) fillets

during storage.

2016 Joumal of Fisheries science and

Techrology. No3-2016, p 63-71-

Nha Trang University.

3. Kinetics and optimization of the

deprotein ization by pepsin in
chitin extraction from white

shrimp shell.

2014 Joumal of Chitin and Chitosan
Science. Vol (2), pp1-8.

4. Nghi6n cuu dp dung phdn ung

Fenton d6 ph6n tich hoat tinh

ch6ng oxy h6a.

2014 T4p chi Khoa hoc vA C6ng nghQ

Thrly san, s6 312014: 9-15.

5. Nghidn criru sri dgng Pepsin d6

tich hqp qu6 trinh khu khoang vd

khri protein - Gidi phrip rut ngan

thdi gian vd gidm thi6u luong h6a

ch6t sri dung trong san xu6t chitin.

2013 Tap chi Khoa hoc c6ng nghQ thuy

san s6 1/2013, Tr.13-18. Trudng

dai hoc Nha Trang

3

dNG

HQC
TRANG



6. T6i rru h6a qu6 trinh thuY PhAn

protein tu ddu t6m thd chdn tring
(Penaeus vannamei) ba"g

Alcalase theo phuong Ph6P m{t

ddp tmg.

2013 Tap chi Khoa hoc c6ng nghQ thtY

san s6 2l2ol3, Tr.l3l-18. Trucrng

dai hoc Nha Trang

7. Study of chemical comPosition

and suggestions for utilizing

efficiently by-products from

exported shrimp processing in

Vietnam.

2013 Journal of Fisheries Science and

Technology, Special issue 2013,

pp-41 - 49.

8. Estimating the possibility of using

sonication to lmprove

deproteinization bY Alcalase in

chitin production.

2013 Joumal of Fisheries Science and

Technology, Special issue 2013,

pp33-39.

9. Nghi6n cuu 6nh hudng cta tj' l0

nudc ld b6 sung vd s6 ldn cho

mu6i dtln chAt lucrng vd thdi gian

san xu6t mam ndm.

2012 Th6ng tin Khoa hoc c6ng nghQ -

Kinh 16 s6 ztzotz, Tr 13-17. BQ
. , ,. .i 

^nong nghlep va Pnat trlen nong

th6n-Trung tdm Tin hoc vd th6ng

ke.

10. San xu6t chA tir c6 t4p vd phu
phAm mgc-mQt hu6ng tAn dung
nhiOu triOn vong.

201.1 T4p chi Khoa hqc c6ng nghd thtrY

san s6 4/201 1, Tr.92-97. Trudng
D4i hgc Nha Trang

11. Thu nh?n protease tu canh cdY
. .. 1

chUng vl ldluan Hseuoomonas

aeruginosa CB07- X6c dinh m6t

sti tinh ch6t cta enzym thu cluoc.

2009 T4p chi Khoa hoc c6ng nghQ thtY

san s6 4l2oo9, Tr.39-45. Trudng

Dai hoc Nha Trang.

12.
'^ ':Kdt hqp xu ly so bo bdng axit

Formic trong qui trin-h cfr6 bi6n

ptr6 tigu tdm d6 ndng cao ch6t

lucrng chitin-chitosan,

2008 Tap chi Khoa hoc c6ng nghQ thuY

san s6 4/2008, Tt.24-29. Trudng

Dai hoc Nha Trang.

TR IJdNG

DAI H

il
v

Ngudi khai ki tOn

(Ghi 16 chric danh, hgc vi)

TS. Ng6 Thi Hodi Duong



LY LICH KHOA HQC
CHUYEN GIA KHoA HQC VA cONc NGHp

1. Hg vir tOn: Vfi KhEc Hirng

2. Ndm sinh: 1?.68 3. Nam,Nft: Nam

4. Hoc hdm: Ndm duoc ohons.:
Hqc vi: TiCn si Ndm q?lh;c ,i190+

5. Linh vrlc nghiOn cri'u trong 5 nim gdn rliy:
Kho-+ ir,o* Jg ':hp'g LJ_l Klga _hpc K! thuQt vd C6ng nghQ ! | Khoa hoc y duoc !
Khoa hoc Xd h6i f Khoa hoc Nhdn vdn ! | Khoa hoc N6ng nghiOp !
Md chuy€n ngdnlt
KH&CN: 4 0 1 0 7 T6n g7i: VI SINH VAT HQC THU Y

(l/i du nd chuy€n ngdnh
KH&CN, I 0 o 0 Tan gai:_14 si h v1t hoc

(Md chuy€n ngdnh.KH&CN cdn c* theo Bdng phdn loai l\nh wtc nghi\n crlru KH&CN ban hdnh kim
theo Quyat dinh so I2/2008/QD-BKHCN ngiry 4/9/2008 cua 86 trudng BQ KH&CN ductc dinh kdm
theo phi|u niry)

6. Chric danh nghiGn criu: NghiOn crlu vi6n chinh
Chric vu hi6n nay: Ph6 gi6m tliic-Tru&ng b6 mdn C6ng NghQ Sinh Hgc

7. Dia chi nhd riOng: 78138 TuQ Tinh, Nha Trang, Khrinh Hda

Di0nthoaiNR:058.5322068 ;CQ:058.3831118 ;Mobile:09t4199765
E-mail : vukhac6 8@hotmail.com; vukhac68@gmail.com

8. Ctr quan c6ng t6c:

T€n co quan: Philn vi6n thu y midn trung

Tdn nguoi dung ddu: TS. Nguydn Eric Tdn

Dia chi co quan: Km4, dudng 2 thhng4, Vinh Hda Nha Trang, Kh6nh Hda

Di6n thoai: 058.383 1118; Fax: 085.3 831592; Website: htttp://www. phanvienthuy.com.vn

9. Qud trinh tldro tao

Bflc ddo tpo Noi ddo tao Chuy€n ngdnh Ndm t6t nghi€p

Eai hqc Trudng tlai hoc Ndng
NghiOp I Hd NQi

Thtl Y 1987 - 1992

Th4c s! Truong dai hgc N6ng Thf Y 1997 - 1999



NghiQp I Hd NQi

r len sy Trudng d4i hoc Thri Y
Kosice, Cdng Hda Slovakia

Vi sinh vdt hoc
thti y

2000 - 2004

ThUc tflp sinh khoa hoc
sau ti0n si (postdoctoral)

Trudng dai hoc thri y bang
Iowa, M!
Trudng rlai hoc Wyoming,
My

Vi sinh vdt hoc
thti y

Sinh hoc phdn
tri

2005-2006

2007-2009

10. Trinh tlQ ngo4i ngtu @5i muc di nghi ghi 16 mrtc dQ. T.jt/Khd/TB)

1 Ti€ng Anh r6t T6t r6t T6t
2

11. Qui trinh c6ng t6c
Thdi gian

(tindm. . d€n
ndm...)

Vi tri c6ng t6c Linh vuc chuy6n m6n Co quan c6ng t6c

r992-1997 Nghi€n criu vi6n; 86
m6n nghidn criu vi
tring.

Nghi€n cfu cric bQnh truydn
nhi€m do vi khuAn gdy ra
trOn ddng vdt nudi

Phdn vi€n thri y
mi6n trung

2004-2005 Nghi0n criu vi6n; Bd
m6n nghi0n criu vi
trirng

Nghien criu cdc benh rruydn
nhi6m do vi khu6n gdy ra
trdn dQng vAt nu6i

Phdn vidn thri y
mi6n trung

I2/2009-312010 Nghi6n cfu vi6n; 86
m6n nghi€n criu vi
trirng.

Nghi0n cuu c6c bfnh truydn
nhiOm do vi khudn gdy ra
trOn ddng vdt nu6i

Phdn vi6n thri y
mi€n trung

3/2010-12t2013 Nghi6n cfu vi6n
chinh; BQ mdn C6ng
NghQ Sinh Hoc

Chri nhiQm OO tai-Nghien
cfu vdc xin t6i t6 hop

Phdn vi6n thri y
mi6n trung

20t4-2016 Nghidn criu vidn
chinh; Bd m6n Cdng
NghQ Sinh Hgc

Chrl nhi6m di, tdi-Nghidn
ciru b€nh ddm trdng trdn cii
chim vAy vdng

Phdn vi6n thri y
mi6n trung

20t4-2016 Nghi6n criu vi6n
chinh; 86 m6n C6ng
Ngh0 Sinh Hoc

-i... --, "L nu nnrgm oe tal-Khao sat
su luu hdnh vi rrit Tai xanh,
x6c dinh khd ndng ae khang
vdi b€nh Tai xanh cria lon
duoc ti€m phdng 3 bdnh

Phdn viOn thri y
mi€n trung



(Dich ta lsn - DTL, Tr,r

huy€t trtrng - THT vd Ph6
thuong han - PTH) vd d€
xudt biQn phdp phdng bQnh
tr€n ddn lo. n nu6i tai Khrinh
Hda

2016-20t7 Nghi6n ciru vi€n
chinh; BO m6n C6ng
NghQ Sinh Hoc

Chi nhi6m AC tai-Ngtri0n
cfu bOnh do vi bdo tri trung
gdy ra tr€n t6m nudi nudc lo

Phdn vi6n thri y
miOn trung

2017-2019 Nghidn criu vi€n
chinh; Bd m6n Cdng
NghQ Sinh Hgc

Chri nhi€m dd tdi-Nshien
criu ch6 tao v6c xin i6i t6
hqp phdng bQnh tp huyiit
tring (Pasteurella
multocida) 6lgn

Phdn vi€n thri y
mi6n trung

s6ch chuyGn kh6o
n nhdt)

12. Chc c6ng trinh KH&CN chri y6u d"Sc 
"6os 

I(iil ke c6ng trinh ti€u bidu dA c6ni b6 rrons 5 nim
TOn cdng trinh

(bdi bdo, c6ng trinh...)
Lirtdc gi|hoic
ld ddng t6c gi6

Noi cdng
(t€n tqp chi dd ddng/

nhA xudt bdn\
Tap chi qu5c t6

Genotyping of fimbrial
adhesins in Escherichia coli
strains isolated from Slovak
Piglets suffering from
diarrhoea

Folia Microbiologica

Distribution of virulence genes
in Escherichta coli strains
isolated from diarrhoeic piglets
in the Slovak Republic

Journal of
Veterinary Medicine

Series B

PCR Assay for detection and
differentiation of K88abr,
K88ab2, K88ac, and KSBad
fimbrial adhesins in E. coli
strains isolated from diarrhoeic
piglets

D6ng t6c gi6 Folia Microbiologica

Serotypes, virulence genes,
PFGE profiles of Escherichia
coli strains isolated from
piglets with post-weaning
diarrhea in Slovakia

BMC Vetefinary
Research



5 Serotypes, virulence genes,
intimin types, PFGE profiles of
Es c her ichia co I i str ains
isolated from piglets with
diarrhea in Slovakia

TAc gitt The Veterinary
Journal

2006

6 Prevalence of genetic profiles
of Shiga-producing E. coli
isolated from cattle, buffalos,
and goats in Centra.l Vietnam

TAc gih Veterinary
Microbiology

2007

7 Indirect Transmission of
Escherichia coli C_l57 :H7
Occurs Readily among Swine
but Not among Sheep

E6ng tdc gid Applied and
Environmental
Miuobiology

2008

8 Regulation of Mannose
Phosphotransferase System
Permease and
Virulence Gene Expression in
Listeria monocytogenes by the
EIIt
Man Transporter

Tdc gih Applied and
Environmentul
Microbiology

2009

9 Virulence factors in
Escherichia coll isolated from
calves with diarrhea in
Vietnam

D6ng t6c giA-
coresponding

author

Journal ofveterinary
science

2011

10 The development ofPCR
methodology for the
identification of species of the
tapeworm Moniezia from
cattle, goats and sheep in
central Vietnam

D6ng t6c gid-
coresponding

author

Journal of
Helminthology

20ll

u Prevalence and genetic
characterization of His tomonas
meleagridis in chickens in
Vietnam

DOng t6c giA-
coresponding

author

Avian diseases 2015

t2 intersubtype Reassorlments of
H5Nl Highly Pathogenic
Avian Influenza Viruses

fsolated from Quail

^1uong tac gla PLUS/one 2016

13 Isolation and genetic
characterization of Nocardia
seriolae from Snubnose

T6,c gitr Disease of Aquatic
Animal

20t6

l

.



pompano (Trachinotus blochii)
in Vietnam

t4 Vertical transmission and early
diagnosis of the microsporidian
Enterocytozoon hepatonaei in
whiteleg shrimp Penaeus
vannamei

TAc gih Journal of Pure and
Applied

Microbiology

201 8

l5 Enhanced immune responses
and effectiveness of refined
outer membrane protein
vaccines against Vibrio harveyi
in orange-spotted grouper
(Epinephelus coioide s)

Ddng t6c gii Journal of Fish
Diseases.

2018

I6 Identification of protective
protein antigens for
vacciantion against
Slreptococcus dysgalactiae in
cobia (Rac hy c e ntr o n c an adum)

D6ng t6c gii Fish and ShellJish
Immunology

20r8

", T4p chi qu6c gia

I Phdn tich m6t s6 gen khdng
kh6ng sinh cinvikhuhn E.coli
phdn l{p t} lon con mic bQnh
ti6u chAy

D6ng t6c gii Khoa hgc k! thuQt
thrt y

2011

2 XAc drnh ty l€ nhiem vd kha

T"q k*"c,!png sinh cria vi
Knvan ,E.cott u1)/;17/ ven

^:trau Do rutoe manh o mot so
tinh Nam Trung bQ

E6ng tric gi6 Khoa hpc kj thuQt
thri y

2011

3
r. r ." r^ ..iXac dinh tu l0 nhiem vd khd

ndng kh6ng khang sinh cua vi
khudn E.coli O157:H7 trdn
trdu, bd kh6e manh d mQt s6
tinh Nam Trung bQ

D0ng t6c giA Khoa hgc kj thult
thi y

20tl

4 E6ng t6c giA Khoa hgc kt thu\t
thri y

2012

i
\
ii



kh6e manh tqi mQt s6 tinh Nam
lryng b0

5 Construction and
characterization of asd mutant
of Salmonella cholerasuis
smith for the live vaccine
vector carrying heterologous
antigens

D6ng t6c giA Journal of
Biotechnology

2012

o Nghi€n cr?u tao chring
Salmonella choleraesuis nhuoc
d6c mang gen CRP dQt bi€n

T6c gi6 2012

7 Nghi6n criu tao chring vi khuAn
Salmonella choleraesuis nhuoc

. ,, ., 2 .
clQc mang plasmid trii t6 hop da
rlugc ddng hori hai kh6ng
nguy6n cta E.coli

Tdc giit Tgp chi NOng nghigp
vd phtit fiAn N6ng

thOn

2013

8 Di6u tra tinh hinh nhi6m vd
phan tich c4c y6u t6 dQc lUc
cia vi khuAn E.coli sdn sinh
ddc tO Shiga phdn lfp tir bd
khod manh t?i tinh Dik Lik

T6c gih Khoa hpc k! thuQt
thti y

20t4

9 Di0u tra ti 16 lon mang receptor
F18 cta E.coli tai Kh6nh Hod
va o6k tic

T6c gih Khoa h,pc kj thuQt
thrt y

20t4

10 Kh6o s6t su luu hdnh vd phdn
tich gien OR-F5 cria PRRSV
phdn l6p tai Kh6nh Hda

Tdc gi6 2015

11 Phdn tich trinh tu gen l6s
rRNA vd x6c dinh vi tri phAn
loai cria c6c ching Nocardia
sp. Gdy b€nh tr€n c6 chim vdy
vdng phdn lap tai mQt sO tinh
Nam trung bQ, Vi€t Nam

Tdc giit Khoa hoc k! thuQt
thrt y

2015

12 Yilr'hudn Nocardia sp. Gdy
bQnh d6m trdng 6 c6 chim vdy
v ing (Tr achinotus b loc hii)

.t
nuOr thuong pham tAi m6t so
tinh duy€n h6i Nam trung b0

T6c giit 2015

IJ An todn vd hiQu lqc cira vacxin
t6i t6 h-q p phdng hai bQnh phn
ddu vd ph6 thuong hdn lon tr6n
quy m6 phdng thi nehi€m,

Thc giit Khoa hoc kj thuQt
thti y

2015



14 SU luu hanh vd tuong d6ng gen
md h6a dQc t6 cludng rudt
(STa, STb, LT) cria vi khuAn
Enterotoxigenic E. coli phdn
lflp tir 1-o. n con bi tiOu chiy

D6ng t6c gid Khoa hoc k! thuQt
thri y

20r6

15 Khdo s6t t! l€ nJri6m vd phdn
tich gen SSU IRNA cia vi bdo
tu trung gdy bQnh tr6n t6m
nu6i nudc 1o

Tdc gih Khoa hgc kt thuql
thrt y

20t8

l6 Dudng truy€n l6y vi bdo tu
trtng Enterocytozoon
hepatonaei (EHP) gdy benh
trdn tdm nudi nudc lo

Tdc gih 20r8

t7 Anh huong cria viOc ti€m
phdng vdc-xin 3 b€nh d6 (Dich
tA lqn, Ph6 thuong hdn, Tq
huy€t tmng) d6i vdi kh6 ndng
d€ kh6ng v6i bQnh tai xanh cria
lgn

T6c gi6 Tap chf NOng nghiQp
vd phtit tri€n N6ng

lhOn

201 8

18 T4o ddng, bi6u hiQn vd tinh
sach protein trii t6 ho. p do4n
ddu protein ToxA cria
Pasteurella multocida

Tdc giit Khoa hgc kt thuqt
thri y

2019

.' HQi ngh! quSc t6

I H.Oi nghi thudng_ni€n lan thri 8
v€ nghi€n cr?u vdc xin
(Eighth Annual Conference on

Vaccine Research)

86o cdo vi6n Maryland, M! 9-rr/5t2005

2 HOi nghi quOc t0 lAn thr? 6 v€
vi khuAn E. coli sdn xu6t d0c to
Shiga (6' International
Symposium on Shiga Toxin
(Verocytoxin) - producing
Escherichia coli infections)

86o c6o vi6n Melbourne, Uc 29/10-
r/tr/2006

J HQi nghl qudc t€ v€ bQnh lqn
ndm tai Hdn Qudc 2012 (PVS
2012 Korea- 22no International
Pig Veterinary Society
Congress)

86o c6o vi6n Jeju, Hdn Qudc 10-
13/6/20t2

A HQi nghi qu6c tti v€ c6ng nghQ
sinh hgc trong n6ng nghiQp

86o c6o vidn Binh D0ng, Ddi Loan r6191201.4



5 Using PCR for determination
of virulence factor, antibiotic
resistance, and capsule
serotype genes of Pasteurella
multocida strains isolated from
Vietnam

HaNoi, ViCtNam

13. 56lrqng vin blng tl6c q.uy6n s6ng ch6/ gini ph6p hiru fch/ vin bing bio hQ
gi6ng cdy tr6ng/ thi6t tii U6 tri mgch tich hgp tta duqc c6p @du c6)

TT Tdn vd n6i dung vdn bdng Ndm c6p vdn bing
I

14. 56 luqng c6ng trinh, k5t qui nghiOn criu tluqc 6p dgng trong thqc ti6n fudu co)

I Serotypes, virulence genes,
intimin types, PFGE profiles of
Escherichia coli strains isolated

from piglets with dianhea in
Slovakia

C6c chring vi khuAn E coli phdn
ldp tluoc trong kOt qui nghiOn cliu

ndy tluoc sri dpng dd sdn xu6t
vaccine phdng bQnh ti6u chdy d l_o. n
con mdi sinh t4i khu vuc phia b6c

cQng hod Slovakia

2004 d€n nay

2 Serotypes, virulence genes, PFGE
profiles of Escherichia coli

strains isolated from piglets with
post-weaning diarrhea in Slovakia

56 liQu thu dugc trong k€t qud
nghi€n criu ndy duoc 6p dpng dC

nghi0n cfu chd tao vaccine phdng
bQnhti6u chhy do E. coli 6loncon

sau cai sta

2004 d€n nay

3 Prevalence of genetic profiles of
Shiga-producing E. coli isolated

from cattle, buffalos, and goats in
Central Vietnam

Xdc dinh cluoc nguy co ldy nhi6m
vi khu6n E. coli sdn xuAt ddc t6
Shiga tir trAu bd, dd sang ngudi

2007 d€nnay

A Indirect Transmission of
Escherichia coli 0757:H7 Occurs

Readily among Swine but Not
among Sheep

Xdc dlnh cluoc khA ndng ldy truydn
tir lgn kh6e manl mang vi khuAn E.

coli O157:H7 d6i v6i lon kh6e
bdng khuy€c trin qua kh6ng khi

2008 dtin nay

5 nim gdn tIAy
T€n it€ tdi, dqr dn, nhiQm vq

KH&CN tld chfi tri
lhdi.sian .

(bdt ilfiu - kAl
thrtc)

ThuQc Chuong
trinh fuAu cd)

Tinh trqng
(dd.nghiQm thu-
xAp logi, chwa
nshiAm thu)

Nghidn cfu b€nh ti6u chiy d
b6

Di tdi trpng di€m
cdp bQ

2007-2009 Dd nghiQm thu dqt
loqi khd

)

\
l
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vd C. perfringens vd ch6 tao
sinh phdm phdng tri b6nh

r\gnlen cuu ty le ru em va cac
i .i ,^ ,yeu ro ooc luc cua vl Knuan t.

coli 0757:H7 trOn trdu bd kh6e
^, i , . -.man.n Tat mot so tlnn Nam

Trung 86

201 0 Di tdi thudng
xuyAn cdp bQ

Dd nghiQm thu dqt
loai khd

Nghi6n criu ch6 tao v6c xin
tdi t6 h-o. p phdng 2 bQnh phn
dAu vd ph6 thuong hdn lon

201 t-2013 ^:... r. ,^ :De tat aQc tqp cap
nhd nttdc

Dd nghi€m thu dat
loai khd

Nghidn criu b6nh d6m tr6ng
(Nocardiosis) cria c6 chim
vdy vdng.vd d6nh gi6 kh6.

ndng truy€n ldy cho m6t sd
dQng vflt trdn can d c6c tinh

duy€n hAi nam trung bd

201 3-20I 5 De tdi dQc lQp. -.; : , ^trotlg dtem cap Do

Dd nghiQm thu dat
loqi khd

Khdo s6t su luu hdnh vi rrit
tai xanh cria lon duoc ti6m
phong 03 bQnh (dich tA lo. n,

i. -
ru nuyer rruxg v.a pho thuong

hdn) vd dO xudt biQn ph6p
phdng bQnh tr6n ddn lon nu6i

t4i Kh6nh Hda

7/201 4-7/20 16 Di tdi d6c lQp clip
tinh

Dd nghi€m thu dat
toqi xutit xdc

Nghi6n cfu b€nh do vi bdo tri
trilng gdy ra trOn t6m nuoi

nudc lo

2016-2018 Di tdi d6c tQp

trong di€m clip bQ

Dd nghiQm thu dqt
yeu cau

Nghi€n criu ch6 tao vlc xin
...,4,
ral ro nop pnong bgnn tu
huy6t trung (Pasteurella

multocida) b lon

2017-2019 D€ tdi thu6c
chtrong trinh c6ng

nghQ sinh hpc -
cdp nhd nadc

Dang thttc hi€n

TQn tI? tdi, dqr dn, nhi(m vqt

KH&CN tlii tham gia
T.hdi.gian .

@il diu - kAt
thrtc)

ThuQc Chtong
trinh @Au cd)

Tinh trgng
(ild nghiQm thu,

chwa nshi€m thu)
Tham gia du dn "KiAm sodt
b1nh Colibasillosis 6 lon va
gia cim tai cdc tinh miin

trung"

2004-20a9 Du dn furp tdc vdi
vucrng qu6c Bi

Dd nghiQm thu

Tham eia du dn "Nshien ctra
sry ldy truy€n cita vi khudn E.

2005-2007 Dudnc a tradng
dqi hoc thti y bans

Dd nghiQm thu

\

I



coli OI57.H7 d lqn vd ciru Iowa, Hoa K)
Tham,gia d7r an " Nghi|n clru
sa dieu kidn, co che tdc d6ng
cua ddn

Pediocine cia vi khutin
Listeria Monocyto gene "

2006-2009 Du dn cln Vi€n Y': :
te quoc gta tToa Ky
"National Institute

of Health"

Dd nghi€m thu

Dt dn ndng cao ndng lrrc
chdn dodn b€nh thily sdn

201 2-20I4 Du dn AusAID
PSLP 60972- 0c

Ed nghi€m thu

16. ci6i thu&ng 1ve XUACN, vi chdt laong sdn phtim, ...)

I

17. Kinh gi6 KH&CN (sti ttqng cdc H6i d6ng tuvtin, xdt duyQt,
nghiQm th inh, di tdi, fur tin KH&CN 

"iip 
q"tic gta hodc tuong

duong tro gia trong 5 ndm gdn ddy)

TT Hinh thric HOi ddng SO tAn

I Uy vi0n phin bi6n, riy vi6n hQi ddng nghifm thu c6p bQ 06

2 Uy viOn phin biQn hdi, riy vi€n ddng nghiQm rhu cAp nhd nu6c 03

18. Nghi6n criu sinh d5 hufng din bio vQ thinh c6ng fudu c6)

TT Ho vd tOn Don vi c6ng tiic
Ndm bdo
v€ thdnh

cOng
1 Vd Thdnh Thin Edng hu6ng dAn

NCS ti6n si
PhAn vi€n Thri y mi6n Trung 2012

2 L€ Dinh Hdi t/ong nuong oan
NCS ti6n si

Phdn viOn Thri y mi6n Trung Eang thuc
hi€n

3 Nguy6n Thi Thim n 
^ 

,:uong nuong oan
NCS ti6n si

Phdn vi6n Thri y mi6n Trung Eang thuc
hi€n

T6i xin cam doan nhirng thdng tin cluoc ghi d trdn ld hodn todn chinh x6c.

Nha Trang, ngdy 02 thdng l0 ndm 2019

X6c nh$n cfra Co quan chfr qu6n

Thri tru&ng tlon vl

kT

Nguoi khai

TS.Nguy6n Dfc TAn



LY LICH KIIOA IIOC
cHUYfiN GrA KHoAHoc vA cdNc NGHE

1. H9 vh t6n: Nguy6n Eric Tdn

r
PHAT

TH
urtN

vfrt-

2. Ndm sinh: 1962 3. Nam,AIt: Nam

4. Hoc hdm:

' -.rl10c vl: I ren sl

Ndm duoc phong:

Ndm il4t hgc vi: 1996

5, Linh vgc nghiGn crhr trong 5 nim gAn tlffy:
Khoahoc Tunhi€n Ll Khoa hqc K! thudt vd C6ng nghe ! | fnoa hoc Y duoc E
KhoahqcXahOi U KhoahocNh6nvin ! lKhoahgcNdngnghi€p E
Md chuydn ngdnh
KH&CN: 4 0 3 0 I TAn ggi: KY SINH TRUNG HOC THU Y

(VI du: md chuyAn ngdnh
KH&CN: TAn goi:

(Md CN cdn c* lTnh vqc nghiAn cbu KH&CN ban hdnh
kdm 2/2008/8D 008 cira BO trudng bQ KH&CN daqc dinh
kDm

6. Chrlc danh nghiGn criu: Nghien cr?u vi€n cao c6p

Chrirc vg hiQn nay: Girim ddc

7. Eia chi nhh ri6ng: 12 Duong V6n Nga, Vinh HAi, Nha Trang, Khrinh Hda

Di€n thoai NR: 0258.3832003

E-mail: ductanpvty@yahoo.com

; CQ: 0258.3831118 ; Mobile: 0913489014

8. Co quan c6ng tdc K\
T€n co quan: Phdn viQn thri y mii:n trung

-lT€n ngudi dung ddu: TS. Nguy€n Dftc Tdn

Dia chi co quan: Km4, dulng 2 th6ng 4, Vinh Hoa Nha Trang, Khrinh Hda

Dipntho4i: 058.3831118 ; Fax: 085.3831592 ;Website: htttp://www.phanvienthuy.com.vn

9. Qu6 trinh ddro t4o

B6c tldo tpo Noi ddo tao Chuydn ngdnh Ndm t6t nghiQp

Dai hoc Trudng d4i hgc Ndng Nghi-€p I Hd NQi Thti Y 1986

Tit5n si ViQn Thf y Ky sinh tring
hoc thri y

1996

t/7



l0: Trinh ilQ ngo4i ngir (mdi muc di nghi ghi rd m*c dO. Tii/Khd/TB)

rr I r* "e"ai "g* Nghe N6i Doc vi6t
I Ti€ng Anh Kh6 Khd Kh6 Kh6

11. Qud trinh c6ng t6c-------------=:--:-:--------
Thdi gian

(ti ndm .. ddn ndm..))
Vi tri cdng t6c Linh vuc chuyOn mdn Co quan c6ng t6c

1987 d.6nnay Nghi6n criu vi6n
cao c6p - 86 m6n
nghi€n ct?u ky sinh
tuing

Nghi€n criu c6c b6nh ky
sinh trung gAy ra tr6n
<16ng vdt nu6i

Phdn vi6n thri y mi€n
trung

khio

TT TOn c6ng trinh
(bdi bdo, c6ng trinh...)

Ld t6c giA ho4c ld ddng
t6c gi6 c6ng trinh

Noi c6ng b6
(tAn tqp chi dd ddng)

Ndm
c6ng

DO
Tap chi qu6c t6

1 Prevalence and Genetic
Characterization of Histomonas
meleagridis in Chickens in Vietnam

Avian Dis. 2015

2 Prevalence and first genotyping of
Giardia duodenalis in beefcalves in
Vietnam

D6ng t6c gi6 Tropical Animal
Health and Production

2016

J The evolutionary dynamics of
highly pathogenic avian influenza
H5Nl in south-central Vietnam
reveals multiple clades evolving
from Chinese and Cambodian
viruses

D6ng t6c gid Cornp Imrnunol
Microbiol Infect Dis.

2016

4 Intersubtype Reassortments of
H5N1 Highly Pathogenic Avian
Influenza Viruses Isolated from
Quail

Ddng tdc gi6 PLoS One 20r6

T4p chi trong nudc
5 Dinh danh du trung giai do4n 3

Gnathostoma sp. thu th{p tr€n cri
, !,loc bOng, luon, ech tai mQt sd tinl

phfa Nam bdng phuong ph6p sinh
hoc phdn tu

Ddng T6c gi6 T4p chi Ndng nghiQp
vd PTNT

2014

6 MOt s6 dac di6m b0nh l)t benh
Gnathostoma o ch6 gay nhi6m thgc
nghiQm

T6c gih T4p chi Ndng nghiQp
vd PTNT

2014

7 Nghi€n criu vdng ddi giun
Gnathostoma spinigerum trdn ch6 6
cdc tinh ohia Nam

D6ng t6c gi6 T4p chi N6ng nghi€p
vd PTNT

2014

8 MQt s6 dpc di€m bdnh l:i ldm sane Tdc giit T4p chi Ndng nghi€p 2016

r4

V

0
TN

2t7



vd k6t qud ch6n elo6n bQnh s6n 16

gan nh6 ft€n vit
vd PTNT

9 X6c dfnl lodi s6n 16 gan nh6 gdy

bQnh tr6n vit d tinh Binh Dinh bdng
chi thi phAn tu su dung hQ gen nhdn
rrrs-2)

Thc gih T4p chi Thri y 2016

10 Tinh hinh nhi6m srin 16 gan rJr'6
^. i ." , ,,tren vlt tal mot so tlnh Nam ftuns

B6

D6ng t6c gi6 Tqp chi Eai hoc Cdn
Tho

20t6

ll Ph6t hiQn geneeot?e nh6m E cria
Giardia duodenalis tr6n bd tai tinh
Dhc Lhc vd Khrffi Hda bdns kv
thudt PCR vd ei6i tuinh tu

D6ng t6c gi6 T4p chi Thri y 2016

Cdc giai tto4n ph6t tri6n cria trung
vd 6u tring srin 16 gan nh6
(Opisthorchis par ageminus) ngoiti
m6i trudng vd trong vQt chri trung
eian. .

D6ng t6c gi6 Khoa h7c W thuflt thil
y, XXIV(3), 58-63

20t7

D{c diOm hinh th6i vd Trinh tu
. ,, a , ^, ,,

doan gien ty thd cira Srin ld gan nh6
(Opisthorchis parageminus) trln
vit nu6i 0 Tinh Binh Dinh.

D6ng t6c gid T4p chi N6ng nghidp
vd PTNT. sd /J -
2017, Tr 92 - 97

20t7

Nghi6n cfu c6c giai tlo4n ph6t tri6n
cria s6n 16 sinh s6n d vit.

D6ng t6c gii T4p chi N6ng nghidp
, , ,. .t --^va pnat ftren Nong

th6n, s6 7,kn1,49-54

2018

Tinh hinh nhi6m srin 16 sinh san

(Prosthogonimw spp.) tr6n vit t4i
mOt sd tinh Nam Trung B0.

D6ng t6c gii T4p chi Khoa hgc K!
thuft Thri y. Tflp
XXV, s6 3,64-68

2018

Nghidn criu thanh ph6n lodi srin ki
sinh san @rosthogonimw spp, gay

bQnh tren vit t4i mQt s6 tinh Nam
Truns 86.

Ddng t6c gi6 T4p chi Phong chdng
, " , ^i. .. .
Denn Jor rer va cac

u6nfr rv sinh tring.
TOp 104, s62,47-53

2018

Nghi6n crlu vdng ddi srin 16 sinh san

(Prosthogonimus spp, tr6n vit .tAi
Vigt Nam. T4p chi Phdng chdng

benh SOt rdt vd c6c bQnh Kf sinh
trirne. Tdp l04,sd 2, 79-86

D6ng t6c gi6 2018

Nghi€n crlu sg ph6t tri6n cria du

trung s6n 16 sinh san oia vit trolg
v{t cht trung gian (6u trirng chu6n
chudn).

D6ng tric gi6 T4p chi N6ng nghiQp,: - --va phat trren NOng

thdn, sd 22,83-87

2018

Nghi€n cuu cdc giai do4n ph6t tri6n
cria 6u trung s6n 16 sinh sin cria vit
0 ngodi m6i.trudng vd trong vflt chti
trung gian (6c nudc ngqt).

EOng t6c gi6 T4p chi Khoa hqc K!
thuflt Thri y. T{p
XXVI, sd 2,74-79

22019

Nghidn criu quy trinh phdng, trl
bQnh san 16 sinh san d vit.

Ddng t6c gi6 T4p chi Khoa hgc K!
thudt Thri y. Tdp

2019

l
\
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XXVI, s6 2,80-87
Nghidn criu phuong phrip chAn dorin

bQnh s6n lii sinh san 6 vit.
D6ng tdc gii Tap chi Khoa hoc

I ru0ng Ual hoc Uan

Tho.

2019

HQi Nghi qu6c t0

HQi nghi qu6c t6 vti bQnh lqn ndm

t4i Hdn Qudc 2012 (IPVS 2012
Korea- 22"d International Pig
Veterinary Society Congress)

Biio c6o vi6n Jeju, Hdn Qudc 10-
t3/612
0t2

HOi nshi qu6c sia
HQi nghi L7 sinh trr)ng hoc toan

qu6c
B6o c6o vi€n Nim I

lan

13. Sii tnq'ng odn.bing tIQc quydn s6ng ch6/ gifr.i phdp hflu ich/ vin bing b6o hQ gi6ng ciy
trdne/ thi6t t6 n6 tri m4ch tich hqp tli tluqc cAp (nbu c6)

TT TOn vd nOi dung vdn bdng Ndm cdp vin bdng

I

14. Sif luqng c6ng trinh, ktit qui nghi6n crlu duqc 6p dgng trong thqc ti6n (n€u c6)

TT Tdn cong trinh Hinh thtic, quy m6, elia chi 5p dung Thdi gian

I Quy trinh phdng tri bQnh giun phdi
lon

Ap dung trong chdn nu6i c6 th6,
trang trai

Tir 1995

2 Quy trinh phdng tri bQnh ky sinh
tring dudng m6u

Tir 1995

3 Quy trinh phdng ch6ng bQnh s6n 16

gan l6n
Nt Tir 2011

4 Quy trinh phdng chdng bQnh srin dAy

gia sric nhai lai
Nt 2012

5 Quy trinh phong ch6ng bQnh

Gnathostoma

Nt 20t3

6 Quy trinh phdng ch6ng bQnh

Histomonas trdn gd
Nt 20t5

7 Quy trinh chAn do6n bQnh srin 16 sinh
sdn o vit (Duoc c6ng nhan ti6n bQ lcY

thu{t trong n6ng nghiQp, Quy€t dinh
sO AOSIQO-TY-KH cria Cuc trudng
Cuc Thri v)

Todn qu6c 2018

8 Quy trinh phdng tri bQnh sdn lii sinh
sAn o vit (Dugc cong nhan ti6n b0 kl
thuflt trong ndng nghiQp, Quy€t dinh
sO SO:/QO-TY-KH cria Cuc trudng
Cuc Thri v)

Toirn qu6c 2018

9 Vic xin nhugc d6c ddng kh6 phdng
, ;.

bQnh tu huyet trung vd d6ng ddu lgn
Todn qu6c 20t4

10 Vic xin phdng bQnh E.coli phn dAu d
lon

Todn qudc 20t2

11 Vdc xin phdng b€nh tu huy€t tring Toan qu6c 20t2

4/7



d6, ciru
t2 Vic-xin kdp v6 ho4t phdng bQnh phn

tldu vd ph6 thuons han lqn (Colisal)
Todn qu6c 2018

15. Cic tl6 tiri, du 6n, nhiQm vu KH&CN dA chri tri hoic tham gia trong 5 nim gAn tldv
tI6 tii, dy 6n, nhiQm vr;
KH&CN tli chfr tri

TGn lhiri.gian.
(bdt ddu - kdt

thric)

ThuQc Chuong
tfinh (nOu cti)

Tinh tr4ng
@A nghiQm thu-xAp
Iogi, chua nghiQm

thu)
Nghi6n cfu mQt s6 d{c di6m dich
tE hAc benh giun Gnathostoma 0
ngudi va dQng vflt t4i c6c tinh phia
Nam vd xdy dlmg biQn ph6p phdng
tri

2011-2013 Trgng didm cAp BQ Dd nghiQm thu

Nghi€n crru dac di6m dich t6 hqc
bQnh don bin Histomonas 0 git
nudi t4i mQt sti tinh phia Nam vd
dC xuat bi€n phdp phdng tri.

20t2-20t4 Trong eliOm cdp 86 Dd nghiQm thu

Nghi6n cr?u m6t sd dac di6m dich
td hgc s6n 16 Opisthorchis spp. lc!
sinh tr6n vflt nudi 6 khu wc
Duy€n hAi Nam Trung b0 vn d6

xudt biQn ph6p phdng ch6ng

2013-2016 Trong di6m cAp BQ Dd nghiOm thu

Nghi6n cr?u mQt sd tlSc eti6m sinh
' 

r. i .i ihqc, dich t€ hoc b€nh srin 16 sinh
s6n tr€n vit tai mOt s6 tinh Nam
Trung BQ vd t16 xudt biQn ph6p
phdng tri

2016-2018 Trqng diem c6p Bd Dd nghiOm thu

Nghidn cfu s6n xudt vdc xin
nhugc tlQc ddng kh6 tir gi6 phong

;. .4 benh o lqn: Tg huyet tnrng. Pho
thuong hdn, E6ng d6u, Dich td
ltrn:'

20r8-2020 ThuQc Chuong trinh
, ,. .1 , ,.1pnal tflen san pnam

Aquoc gla

Chua nghiQm thu

Nghidn criu phdn lflp, dinh danh
^. x , .. i ,

mQt sd Iodi n6m da o d6, th6, cho
vd chti t4o thu6c hi n6m, xdy
dsng quy trinh phdng tri bQnh

2020-2022 Trong cii€m c6p Bd Chua nghiOm thu

T6n dG tdri, dr;6n, nhiQm vg
KH&CN tlfl tham gia

Thni.gian,
(bdt tldu - kdt

thrtc)

ThuQc Chuong
trinh fuAu c6)

Tinh tr4ng
(tld nghiQm thu,

chua nshi€m thu)
' ,'-..7

Tham eia du dn "Ki€m so6t bdnh
colibaliltosis 0 lon va gia cAm t4i

.i
cac nnn mlen rruns

2004-2009 DU 6n hqp t6c vdi
; ^"vlr0ng quoc rJl

Dd nghiOm thu

Dr.r 6n ndng cao ndng luc chdn
dodn bQnh thty san

2012-20t4 Dg 6n AusAID
PSLP 60972- Uc

Ed nghi€m thu

Du 6n Salmonellosis 2012-2014 Dg rin hqp t6c vdi
vi€n IZSVe -Y

Dd nghiQm thu

5/'1



16. ciei thu6ng (vA KHACN, vi chtit tuqng sdn phdm,...)

TT Hinh thirc vd nQi dung giAi thudng Ndm t4ng thu&ng

I D4t gitti Ba trong HOi thi sring tao Khoa hgc ky thuAt finh Khanh

Hda v6i ee tai "Nghien criu chd t4o vdc-xin phdng bQnh Tp huy6t

trirne d6. ciru"

2008

2 D4t gihi khuyOn khich trong HQi thi sring t4o Khoa hgc k! thuflt
tinh Khrinh Hda v6i dC tdi "Nghi6n criu ch€ t4o vic-xin E.coli phit
oau lon

2009

3 E4t giiti Ba trong HQi thi s6ng tao Khoa hoc k! thuQt tinh Kh6nh
Hda v6i de tai "Ngtrl6n criu ch6 tao vfc-xin kep nhuoc dQc d6ng
kh6 phdng bQnh Tu huy€t tring vd rl6ng ddu lcrn"

20r0

Bing khen cria chri tich UBND tinh Kh6nh Hda dqt thdnh tich xudt
sd:c ftong c6ng tdc tham gia hQi thi sdng tao Khoa hpc tinh Khdnh
Hda tdn th{r 6 2007-20 I ).

2012

4 E4t gi6i Ba trong HQi thi s6ng tao Khoa hoc k! thuflt tinh Kh6nh
Hda vdi dC tai "Ngnl0n criu dich tE hgc mQt sO bQntr ky sinh tring
truyOn ldy gita nguoi vh gia sric (S6n 16 gan ldn, Neospora), Xdy
dung c6c grli phflp phong tri bQnh".

2013

5 Dat giai Nhi trong HQi thi s6ng t4o Khoa hoc k! thu{t tinh Khrinh
Hda vdi dC tai "t tghien cftu s6n xu6t Vlc xin leptospira phdng

benl cho lqn".

2013

D1t gi i Ba trong HOi thi s6ng tao Khoa hoc k! thu{t todn Qudc
(giAi thuong Vifotec) d0 tdi "NghiOn criu sin xudt Vdc xrn
leptospira phdng bQnh cho lgn".

2014

o D4t gidi thuong cri nlrdn tri thric ti6u bi6u Khiinh Hoa 20t4

7 D4t giAi nhi trong HQi thi s6ng tao Khoa hoc ky thuat tinh Khanh

Hda v6i dC tai Ngtridn criu sin xu6t vic-xin k6p v6 ho4t phong

bQnh phn dAu vd ph6 thuong hdn lqn (Colisal)

2015

8 D?t giai Ba trong HQi thi s6ng tao Khoa hgc k! thu{t tinh Khrinh
Hda vdi dd tdi "NghiAn ctru m\t s6 dqc diAm dich 6 hpc bQnh giun
Gnathostoma 6 dong vei vd ngrdi tai cdc tinh phia Nam vd xdy
dtrng biQn phdp phdng tr!"

20t5

9 Bdng khen cta cht tich IIBND tinh Kh6nh Hda dqt thdnh tich xudt
sd.c *ong c6ng tdc tham gia hQi thi sdng tao Khoa hoc tinh Khanh
Hda tdn th{r 6 00014-2015t.

2015

10 Dgt gielthudng "B6ng hia vdng ViQt.Nam" Nghi0n cftu san xudt
vdc xin kdp tu huy6t trr)ng vd el6ng ddu lgn

20t5

ll Dat todn Qu6c(siA vlc xinr o.-
nhu g ddu 6lgn"

20t5

6/7



12 Dat giiti A khoa hgc cdng nghQ tinh Khrinh Hda il6 tdi nghien cfu

s6n xu6t v6c xin E.coli phdng bQnh phi ddu lqn

2017

l3 Giii nhdt HQi thi sdng t4o Khoa hqc k! thuQt tinh Khtuh Hoa
^: ....., ..^ 

^Dd tdi "Nghidn cuu sAn xuht vdc-xin gi6i dQc td Clostridrum
perfrigens phdng bQnh vi€m ruQt hoai tri o bd, d6, ciru"

20t7

T4 ciai nhat HQi thi s6ng tao Khoa hoc ky thuat dnh Kh6nh Hoa "Quy
trinh chAn doiin vd quy trinh phdng tri bQnh srin 16 sinh sin d vit"

2019

Cdc c6ng trinh duqc C6ng b6 trong Cu6n sich vdng Sing t4o
Vi0t Nam

I
^: ..,,,,^ i. :
DC tdi Nghien cuu san xudt vdc xin nhuoc dQc dong kh6 phdng

b6nh tu huy6t trung vd d6ng d6u 1qn
2016

2 Oe tai Ngnien ciru sdn xu6t vic xin E.coli phdng bQnh phir dAu lqn 2017

17. Kinh nghiQm vd quin lf, {tdnh gi6 KH&CN $6 tuong cdc Hoi ding rr vdn, xdt duy/t, nghi€m

thu, ddnh gid cdc chwong trinh, di tiii, dv dn KH&CN ctip Nhii rutdc trong vd ngodi rutdc dd tham
-.-)gru trong ) nam gan aay)

TT Hinh thric HQi d6ng SO tan

I Tham gia nhiAu HQi d6ng drinh giei nghiQm thu dA tei nghi€n cfu trgng di6m

cap Dq

15

2 Tham gia c6c hQi ddng tu vdn xdt duyQt cdc d6 t?ri trgng di€m cAp bQ 7

J Uy vi€n ph6n biQn, riy vi6n hQi d6ng nghiQm thu dd tai c6p nhd nu6c 4

18. Nghi6n cfu sinh tl5 hufng ddn bio vQ thhnh cdng

TT
Ho vd t€n Hudng d6n hoac ddng huong ddn Dcrn vi c6ng tdc

Ndm bAo

v0 thdnh
cdng

I Nguy6n Thi Sam Hu6ng ddn 2 Phdn viQn thf y mi0n
Trung

2013

2 \T^,*,A- \/Xn

Tho4i
Hu6ng ddn I Phdn viQn thf y mi6n

Trung
20r5

3 Truong Hodng
Phuong

Hu6ng ddn 2 Dai hoc CAn Tho 201 8

t9 Linh vuc chuy0n mdn sAu c6 th6 tu vin

Cric v6n dE li6n quan chuydn ngdnh thri y, chuydn mdn sdu linh vuc k1i sinh trirng

Tdi x6c nhfln nhfng thdng tin dugc ghi 6 tr€n ld hodn toin chinh xdc.

Khdnh Hda, ngdy.4 thdng 10 ndm 2019
KY TEN

Xic nhin cfra T6 chri'c

Zi r P!,4r ;\! ;---- -----.1

PI{IN ViEN

.V[ Khdc Hing 7/7

TS. Nguy6n Drlc TAn



LY LICH KHOA HOC CHUYEN GIA KHOA HOC VA CONG NGHE

1. Ho vA ten: NGUYEN THI LAN PHUONC

2. Ndm sinh: 22 -09-1963 3. Nam,Nfl:Nt
4. Hoc hdm: Ph6 gi6o su

hoc vl: I len st

Ndm duo-c phong: 2017

Ndm dat hoc vi: 2008

5. Linh vUc nghi6n cri'u trong 5 nam gdn tli):
Khoa hoc Tu nhidn n Khoa hqc K! thuit vd Cdng nghQ I t<troa hoc y duo-c fl
Khoa hoc XA h6i Khga hoc NhA.n vdn E I Khoa hoc N6ng nghi€p

Md chuyOn ngdnlt
I(H&CN: TOn gpi:

1Vi du: nd chuyin nganh | ,KH&CN.' I ' 0 6 0 J TAn goi. Vi sinhvQt hoc

hAn loai linh vqrc nghi4n c ru KH&CN ban hdnh
itlt 4/9/2008 c a 86 tru'dng 86 KH&CN dtrp,c dinh

h

huong trinh khoa hoc vit cong nghg ctip eu6c
Vic xin va Sinh phdm y 16

Dia chi co quan: 09 Pasteur - Nha trang - Kh6nh I

Di€n thoai: (84- 258) 3822408 - 3821230 ; Fax: (



9. Qu6 trinh tlio t?o

BAc ddo tao Noi diro tao Chuydn ngdnh Ndrn t6t ngh i€p

Dai hoc Trudng Dai hoc Y - Duo-c
nue

Bric sT da khoa 1987

Thac s! Truong Dai hoc y H?r ndi Vi sinh Y hoc 2000

l ren sy Vi6n Vd sinh dich t6 Trung
uong

v I Knuan 2008

Thu c t6p sinh khoa hoc

TT I Tdn ngoai ngi l Nche N6i Doc vicr
| | Anh vdn I Truns binh Trung binh Kh6 Kh6

I l. Qurl trinh cdng tric

,Thoi 
gian 

_(tu nom... den nont... )
Vi tri c6ng tdc Linh vuc ch uy6n mdn Co quan cdng t6c

| 988-200J Nhdn vi0n .,.: .., ,,!Kletn otnn vac xtn va
sinh phAm

Vi€n Vdc xin vd Sinh
pnam Y te

2003-2004 T6 truo-ng r,.^ .,..,4Nlem olnn vac xtn va
sinh phAm Nghi€n ciu
pnat lflen

v ren vac xrn va Slnh
ph6m Y tC

2004-20 l0 Ph6 truong phdng Ki6rn dinh - Quin ly ch6t
luo-r,g Vdc xin vir sinh
phdm - Nghidn cfu ph6t
tri6n

Vi6n Vdc xin vd Sinh
pnam Y te

20t0-2015 Truong phdng Kiiirr tlinh - Qudn lyi ch6t
luo-ng Vdc xin vd s inh
phAm - Nghi6n cliu ph6t
tri6n

Gidng vi€n thinh gi6ng

Vi0n Vdc xin vd Sinh
pnam Y te

2015-9t20t8 Ph6 Vi0n tru o-ng Phu triich Ch6t luong

Gi6ng vi6n thinh gi6ng

Vi€n Vdc xin vd Sinh
pnam Y te

l0/201 8 - nay Chuy6n gia cao cAp Nghi6n crlu l(hoa hoc, tu
vAn sdn xuAt - ki€m dinh
v6c xin sinh phdm

Giang vi0n thinh giAng

',.. ', 
j

vten vac xtn va stnh
phAm y t€



12. (
(tie t

iric c6ng trinh KH&CN chd y6u duoc c6ng b6, s6ch chu.
W cdng trinh tiiu hiiu dd cinp bo trone 5 nim e,dn nhirl

y€n khdo

TT T€n c6ng trinh
(bdi bdo, cong trinh...)

Lit tdc giit
noac ta oong
tac gid cdng

trinh

Noi cdng b6
(t€n tap ch[.ilii ng/

nhd xudt hd

i\am
c6ng b6

I Tap chi q uiic tt5

A phase 213 double blinded,
randomized, placebo-controlled study in
healthy adult pafticipants in Viernam ro
examine the salety and imrntrnogenicill
of an inactivated whole vir.ion, alurr
adjuvanted, A(H5Nl) Infl uenza vaccrne.

D6ng t6c Elsevier Journals

JVAC-D- l9-01490

2019

2

Chdt luong vdc xin cLim IVACFLU-
A/H5N I du tuy€n thrJl ngh i6m l6m sdng

T6c giit Tap chi Y hoc du'
phdng

Tdp XXV, s6 s (tos)

20ts

z I San xu6 mA, chudn huy6r thanh

I don giri h6ng ngu,ng l<6t nguy€n

Itlp2vd lp3

ho gd

ryp l,
Tac gi6 | 

TaP chi Y hoc du'

lpnons
I Tap XXVII, s6 2 (pB)

2017

3 Tttc gih Tap chi Y hoc du
phdng

Tap XXVrr, s6 O 110.1

2017

4 Ung dung cong nghd nuoi cdl rren tring
g?r c6 phdi de san xudr vac xin cLim
A/H7N9

Ddng t6c gid Tap chi Y hoc du
phdng

Tdp XXVIT, s6 0 ee)

20t7

5 Tinh 6n dinh, tinh sinh mi6n clich vA I lac sia
ddc tinh tidn l6m sdng cia vic xin ctm I "
A/H7N9 tr6n ddng vAt rhinghidm 

l

Tap chi Y hoc du
phdng

TAp XXVIT, s6 O (pe)

2017

6 Nghi€n ciu thAnh c6ng nu6i cdy Ho gd
san xudt khAng nguy6n-d6c tti ho gd 

-
(Pertussis toxin) trdn n6i I6n men 7 lit

Ddng t6c giA Tap chi Y hoc du.
phdng

TAp XXVII, s6 6 (PB)

2017

7 Tinh on dinh cur gidi doc ro bach hdu I f;c eia
san xudt giai dotn 20t2-20t6 I -

Tap chi Y hoc du'
phdng

TAp XXVII, sd 7

2017

8 g rhC kheng bach
vdc xin U6n viin_
ru.o-ng 6 den 25

D6ng tric gi6 Tap chi Y hoc du
phdng

2017



^ ,_ :.-: -tuot tai huyen I(orr plong. trnh Kol, tr,,n

HOi nghi qu6c t6

Srich chuy6n kh:iotu

T6p XXVII, s6 8
J

1

.>

; lJ.

tr6r

Tdc gin Duoc di6n Vi6t tram
r Y ban Do s ng

2014

Tdc gid Duo-c di6n ViCt nam
IV Bdn b6 sung 2014

/ vi n bing bio h6 giiing cAy

ll

I

2

14. i6 luqng c6ng trinh, l<6t aui n!:,hi6n cri.rr itrrn.n.i p dlrng trong thqc ti6n 1rt,ir c.,,r
TT T€n cdng trinh Hlnh thilc, quy m6, clia chi

ap d Llng
Thoi gian

PhLlong ph6p l<i6rn dinh
VIc xin dai

mel)
vacxln va

2003-2007

2 o xiic d inh
ssts tox tn -

Phuong phrip ki6m clin h
Vdc xin ho gA

2004-2008

3 Nghidn cuu qtri rrinh sall xudl vdcxin cim
AiH5N I bir hoar dung cho ngrroi bang ki rh
nuor cay tren tru.ns sA c6 nhoi

uat
Phrit tritin Vic xin crirn dai
dich (A/H5Nl; A/HtNt)
tai Vi6t narn

2005-2007

4
201 0-20I I

5
20t )-2012

6
2012-2013

7
2014-2015



Nghi0n cfu ti6n ldm sdng v6c xin clm mia
IVACFLU-S

Phdt tri6n c6ng ngh6 sin
xu6t vic xin cfm mia
ding cho ngudi d qui m6
c6ng nghi6p

2014-2018

Xdy dung qui trinh dinh lu.ong triton X_100 tdn
du trong v'c xin cf m mi.ra sin xuAt tai ViCn

2013-2014

Nghidn criu san xu6t huyrlt thanh kh6ng ho gd
ngung kCt type 1,2, 3 vd da ejll

Sinh phAm chudn dr)ng
trong chdn dorin vi khu6n
ho gd vd kiOm dinh v6c

2014-2015

mdu tr€n ngudi tru.ong thdnh Vi6t nam

Nghidn criu hodn thi€n qui t
xuat vAc xin crlm mia d qui
thri nghidm ldm sdng (3 giai

SAn phAm vic xin crim
mia IVACFLU-S dd duo-c
thuong mai h6a

2014-2018

Nghidn crlu hodn thi6n qui
xudt vdc xin crlm clai dich (
c6ng nghidp vd thu nghi€m

:f.m.A/y.5Nt (3 giai doan) trOn ngu.di truong
thdnh Vi6t nam

SAn phAm vic xin
IVACFLU-A/H5Nl duoc
c6p s6 dang ky' cho ph6p
san xuat khi c6 ilai dich

2014-2018

15. C6c da tni, dqr 6n, nhiem v.U KH&CN ale chfr tri holc tham sia trons 5
T6n tI6 tii, du rin, nhiQm vq

KH&CN dI chri tri . Thcri gian
fttu dAu - kAr thilc)

ThuQc Chuong
trinh (ndu cd)

Thu nghiem d6c chir va kha
ndng h6 tro phdng ch5ng vd
vi6m lodt da ddy t6 trdng cta
carragenal vd microgel,'

2014-2015 DC tdi nhenh thu6c
du iin "Ung dung
c6ng ngh6 enzyme
d0 sdn xuAt
catagenal vit
microgel ti rong spn
Papacicus alvagizzi
(doty)" , thu6c
chuong trinh thu6c
chuong trinh iing
dung cdng nghd sinh
hoc trong n6ng lAm

Dd nghidm thu d6
tdi nh6nh (2015)

Nghi€n criu tinh 6n dinh cta
giai ddc td bach hdu tinh ch6

201s-2016 ue tal c0 scJ Dd nghidm thu
(2016)

)



Ten dA tdi, dr.r'6n, nhiQm vu
KH&CN dE tham gia

, Thdi gian
(bdt ditu - ket thtic)

ThuQc Chu'ong
tr\nh fuAu cd)

Tinh trang
(ilii nghi?m thu,

chaa nghiQm thu)

Hodn thi6n quitrinh c6ng
ngh6 sdn xudt vdc xin ctm
mia d qui m6 c6ng nghi€p

20t4-2018 Chu'ong trinh sin
phAm qu6c gia vfc
xin sil dung cho
ngudi

Nghi0m thu ndm
2018

Nghi6n ct-u thi6t l6p quitrinh
sen xuat vdc xin ho gd v6 bdo

2015-2018 Chuong trinh sAn
phAm qu6c gia vAc
xin sri dung cho
nguoi

Ngh i€m thu ndm
2019

Nghi6n c[u sAn xudt m6t sd
vac xin m6u chuAn qu6c gia

2016-2020 Chuo-ng trinh sdn
phAm qu6c gia vic
xin sri dung cho
nguoi

Chua nghi6m thu

Nghidn criu s6n xu6t vic xin
pn6i h-o. p 5 trong I Bach hdu,
udn v6n, ho gd todn tO bdo
vi€m gan B vd Hib c6ng ho-p
h6p phu dang dung dich

2018-2023 Chuong trinh sdn
phdm qu6c gia vic
xin st du ng cho
nguoi

Chua ngh idm thu

f 6. Giei thubng 1vi KH&CN, vi chr)t taons san ohr)m. ...t

TT Hinh thiic vd n6i dung giAi thuong Nen tang thu6ng

I Giai A Giai thuong KH&CN Tinh Khrinh Hda lAn th I n6m 2016,
c6ng trinh "Ung dung cdng ngh6 nu6i c6y tr€n trring gd 6 ph6i d6 s6n
xuAt Vdc xin crim A/ H7N9"

2016

17 Kinh nghi6m vd qurin lj, cl6nh gi6 KH&CN g-6 tu.qng ccic H6i il6ng nt vtin, xdr tiuy€t, nghiin
thu, ddnh gid cdc chrong trinh, tl€ tdi, dlr dn KH&CN ctip quiic gia hodi taong drongir:org uo
ngoai nroc dd than gia rronp 5 nam pdn dav)

TT Hinh thLic HOi d6ng s6 tAn

I H6i d6ng nghiOm thu d0 tdi cdp nhd nu6c cr]qB6 l<hoa hoc C6ng ngh6 04

2



1

Tdi xin cam doan nhiing th6ng tin duoc ghi 6 tr0n ld hodn toan chfnh xric.

Khdnh Hod, ngdy 07 rhdng t0 ndm 2019

PH6VIONTR G WV4 Xtu^W&-
W

18. Nghi6n criu sinh dd huong d6n bio ve thdnh c6ne hitu c6

Huring d6n holc
cl6ng hudng din Don vi c6ng tric

Nim bdo
vQ thdnh

Vidn vic xin vir sinh

cfia Thfr trudng don vi
yd ghi rd hp tAn)



LY LICH KHOA HO(]
CHUYEN GIA KHOA HQC VA CO}iG NGHE

1. Ho vir tOn: D6 Ld Hiru Nam

2. Ndm sinh: 1983 3. Nam,t{t: Nam

4. Hoc hdm:
. _.:

_doc vl: I len sl

Ndm duoc phong:

Ndm dat hoc vi: 2012

5. Linh vuc nghiGn crlru trong 5 nim gAn tlAy:
Kl.o3 hec K! thgf 1ya C6rg nghQ_ X I KhSe .hgS_ Y
Khoa hoc NhAn vdn ! lKhoahocN6ngnghidp !

Ten gAi Vi sinh vdt hAc

rllti chu-rin ugdtrlr KH&CN cdn ctj theo & ng phdn loai linh vrc nghiin ci,u KH&CN ban hdnh kdn ti"o quyiiainn ,i
l2/2008/QD-BKHCN ngiry 4/9/2008 cia Bd trudng b6 KH&CN duqc d{nh kim theo phi6u nay)

Khoahoc Xih6i !

Il idt! nd chuyAn nganh KH&CN:

cnii biiin thiy san

fhuydn ngdnh Ndm t6t nghiQp

(.hO bi6n thriy
sian

COng nghe thit,
sira cii vd c6c
sin phdm rl6ng
i' nh

2012

6. Chtic danh nghi6n cri,u: Chric vg hifn nay:

7. Dia chi nhi riOng: 83 Doan Trdn NghiQp, Nha Trang, Khrfurh Iioa

DiQn thoai NR: 058 3832690

E-mail : namdlh@ntu.edu.com

; CQ: Oss 38l2o6e

8. Ctr quan - noi lim vifc crfra ci nhin:

0898128899

T€n co quan: Khoa Cdng ngh( rhgc ph6m

Tdn ngudi ehing etdu: Vfr Nggc BQi

Dia chi co quan: 2 Nguy6n Dinh Chi€u, Nha Trang

DiQn tho4i: 058 3543 853 ;Fax: 058 3832075 ;Website: htftp://www.ntu.edu.vn

9. Qui trinh diro t4o

Noi tldo tao

D4i hc, Cdng nghf. k! thu4t
Varonh rt, LB Nga

Dai hoc Cdng nghQ. ky thuat
Varonl,lt, LB Nga



10. Trinh iIQ ngo4i ngft @dt mab'di nghi ghi rd m*c dQ; r6t/Kh,i/TB)

TT T€n ngoai ngt Nghe N6i Doc Viet

I Ti6ng Nga T6t T6t T6t Kh6

2 Ti€ng Anh (IELTS 6.5) T6t T6t ,,, r6t Kha

11. Qurl trinh c6ng tfc
Thdi gian

--:
\tu nam ... aen

ndm...'1

Vi tri cdng tdLc Linh Wc chuy6n mdn Co quan c6ng t6c

2008-2009 Giang vi€n Sinh hoc thgc phAm BQ m6n CNSH, D4i hgc
Nha Trang

2012-20t3 Giang vi€n Sinh hqc thr,rc pham BQ m6n CNSH, Dai hqc
Nha Trang

Tir 2013 Giang vi6n C6ng ngh€ sau thu
hoach

B0 m6n CN Sau thu
hoach, Dai hoc Nha Trang

12. Citc c6ng trinh KH&CN chri y6u tluqc c6ng b6 .
(liQt k€ c6ns trinh fiAu biAu dd c6ns b6 trong 5 ndm gdn nhdt)

TT TOn c6ng trinh '

(bdi bdo, c6ng trinh...)
Ld tdc gii hoqc
,. -lla oong rac gla

c6ng trinh

Noi cdng b0

\ten tqp cnt aa aanS

)

Ndm cdng bd

Tap chi qu6c t6

Chc p.hAm enzyme di!,

chuyOn h6a sinh hgc
protein nguy6n li6u kl6ng
truydn th6ng trong thty san

D6ng t6c giA 'C6ng nghiOp thgc
phAm', tn Nga

2011

2 Tap chi qu6c gia

VAy cil sdn xuAt gelatin Dilng tdc gia Tap chi khoa hoc
truong c6ng nghQ k!
thu{t Varonhet, LB
Nga

2010

Nghi6n cuu khd ndng su
dung enzyme trong c6ng
ngh6 gelatin tir nguydn li6u
mcvi

D6ng tric gii Tap chi khoa hoc
trudng c6ng ngh€ k!
thudt Varonhet, LB
Nga

2011

Tinh ch6t gelatin thu nhAn
,.^ ,i ..

IU nguyen llgu lay tu ca

nudc ngot 1.

D6ng tilc gid T4p chi khoa hoc hoc
viOn c6ng ngh6
Kracnodar, LB Nga

2012

3 HOi nghi qu6c t6

Bong b6ng c6 ngu6n nguy,6n
li6u gelatin

D6ng t6c giA Varonhet, LB Nga 201l'

2/5



Nghidn criu phucrng phrip, sinh
hoc trich Collagen tir phu phii
phAm tir thit vd c6

D6ng t6c gid Lipeck, LB Nga 2011

CAu trric m6 bong b6ng c6 Ddng t6c giA Tambov, LB Nga 20t]l

Ung dung enzyme vdo c0ng
ngh6 gelatin

T6c gia Tambov, LB Nga 20tl

Nghi€n ctu tinh ch6t gelatin
thu tluoc tt viy vi bong b6ng
crl nu6c nggt

Ddng t5c gii Tambov. LB Nga 2011

Thdnh phAn acid amin gelatin
tir ce

Titc giir Mockva, LB Nga 2011

Tidm nlng sri dung gelatin
trong m! ph6m vd thuc phAm

Tric gii Varonhet, LB Nga 2011

Gini phrip sinh hoc trong thu
nhfn Collagen trong c6ng
ngh€ thuc ph6m, y hoc vd ,n!
phdm

D6ng tfc giri Mockva, LB Nga 2012

Ung dung trong phdng thi
nghi€m gelatin tir cd nu6c-
ngQt

Tic giri Varonhet, LB Nga 2012

Nu6i tr6ng tdi nguy6n bi6n o
Nha Trang, ViQt Nam

Tirc giit Varonhet, LB Nga 2012

Thu nhdn oligo- carageenan
bing enzyme thriy ph6n

D6ng t6c giri Varonhet, LB Nga 2012

T6i uu h6a qu6 trinh qu6 trinh
racn cnlel L arageenan tu t'ot
rong bii5n

D6ng t6c gii Varonhet, LB Nga 2013

Nghidn cfu hoat tinh protease
trong h6 thiing ti€u h6a t6m
h m bi6n ViCt Nam

D6ng t6c giri Varonhet, LB Nga 2013

Thu nhAn Gelatin tir viy vA
bong b6ng c6 nu6c nggt bing
phuong phrip enzyme

Tric gid Nha Trang, ViCt Nam 20t3

Dinh gi6 tl6c tinh microgel
carrageenan tr6n chu6t

DOng tric giA Varonhet, LB Nga 2014

Tr4ch chi6t, tinh sach vd
nghi6n ctiu tl{c trung enzyme
h6 th6ng ti6u h6a t6m hr)m
biiin Vi6t Nam

Ddng tAc gii Varonhet, LB Nga 2014

Cdng ngh€ san xuit d6 u5ng
ti m6ng tay

Dong t6c gia Ki y6u hdi thno quiic t6
Varonhet, LB Nga

2015

Ti6m ndng st dung rong bi6n
ldm thuc phAm chric nlng

D6ng t6c gid l\r yeu nor lnao quoc te

Varonhet, LB Nga
2015
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lhe,.,:iin.q.ul 
trinh. c6ng nghQ

lam bann Dlcn quy Do sung

rong bi6n

Edng t6c gi6 Ki y6u hQi thdo qu6c til
Varonhet, LB Nga

2016

Ti6m n6ng sri dung c6n trirng
lim thqc phAm 6 ViCt Nam

E6ng t6c gie Kr yeu n9r rnao quoc re

Varonhet, LB Nga
2016

Study technology of
production soluble protein
from scrap of shrimp using
flavourryme

Do Le Huu Nam,
Vo Quoc Tuan

H6i nghi quiSc t6
lAn thri hai Enzyme vi

. r | .:
potysaccnafloe Dren (z
nd International
Symposium Marine
Enzymes and

Polysaccharides), Vi6n
Nghidn criu vA fng
dgng c6ng nghd Nha
Trang, Nha Trang 1-

6/12/2017

2017

"Development technology of
production soluble protein
from small shrimp using 

.

enzyme flavourzyme"

Do Le Huu Nam,
Vo Quoc Tuan

HOi theo Qu5c t6 C6ng
nghQ ti6n ti6n trong
C6ng nghiOp thuc
phAm, LB Nga,
Voronhezh, 9-
10/11/2017

2017

"Study methods preservation
of fresh mushroom vovariella
f amily (Vo lv ar i e I I a v o Iv a c e a)

Do Le Huu
Nam, Nguyen Thi
Ngoc Thi

HOi theo Qu6c ti5 C6ng
nghP ti6n ti6n trong
C6ng nghiSp thuc
phAm, LB Nga,
Voronhezh, 9-
10/t t/2017

2017

"T6i uu h6a qu6 trinh

thriy phdn t6m thit vgn
'.:Dang enyme

Flavourzyme",

DO Le Hiiu
-.- ^ ^Nam, vo Quoc

Tu6n.

HQi thdo Qudc t0 "
. .l

An toan tnuc pnam:

Ydu cdukhoa hec,
nh6n lgc vd thdng
tin" LB Nga,
Voronhezh,
23/rr/2018

2018

"Nghi€n cfu quy trinli x{r

li rong md bing
enzyme",

D6 LE
Hiru Nam,
Nguy6n Xudn
Pha

Hoi th6o Qu6c t0 "
- .2

An toan thuc phiim:
Y€u cdu khoa hgc,
nhdn luc vd thdng
tin" LB Nga,
Voronhezh,
2311112018

2018

"Bu6c tlAu xdy dlmg quy
, i. - ;tnnn san xuat sua uong

, l , -'l ..
DO SUng nAt Oleu- ,

D5 Lc Hiru
Nam

HQi th6o Qu6c t€ "
., , IAn toan tnuc pnam:

Y€u cAu khoa hoc,
nhan lgc va th6ng
tin" LB Nea,

2018
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Voronhezh,
23/r1t2018

13. 56 tuqng vIn bing b6o hQ s& hiru tri tuQ 116 ttuqc c6p ( ndu c6)

TT TCn vd n6i dung vdn bdng Ndm c6p vdn bdng

I Bdng sd htu tri tu6, Patent 2 422 484 C 1, RU,
Phuong phrip thu nhQn gelatin tu c6 nu6c ngot

20tl

15. Cdc at6 tii, dU in, nhiOm vrl KI&CN 4i chfr tri hoic tham gia trong 5 nlm gdn aIAy
TCn d6 tdi, dU rin, nhiQm v9

KH&CN tld tham gia
Thdi gian

(b& aau - kat thilc)
Thu6c Chuong
', | ';vlnn (ne co)

Tinh trqng
(dd nghiQm thu,

chua nghiQm thu)
Tham gia

Hodn thi€n c6ng ngh6 sdn thric
dn c6ng nghi6p nu6i t6m him
b6ng (Panulirus ornatus) vit
t6m him xarth (Panulirus
homarus)

201t-2014 KCOT Ea nghiem thu

" D6nh gi6 nguy co d6i vdi
i. . rmol nguy vr slnn var gay

bQnh, ky sinh trung, nitrat
-irren fau an song tal KJrann

Hda vd dA xu6t giai pn6p
qu6n ly nguy co"

2017-2019 Cap tinh DE nghi€m thu

T6i xric nh{n nhirng thdng tin dugc ghi 0 tr€n ld hoan todn chinh x6c.

Khdnh Hod, ngdy 05 thdng I0 ndm 2019

TRUONG

NHA TRA
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BQ GrAO DUC VA DAO T4O
TRIJONG DAI IIOC NHA TRANG

r. L'f LICH SOLuo. C
i ^,l1o va ten: 1\guyen riao

Ngdy, thang, ndm sinh: 14/05/1984

Qud quan: Thria Thrdn Hu€
. a t. -.4_ 8C Vl CaO nnat: Ilensl

Chrlrc danh i<hoa hoc cao nh6t:

cOlrc HoAxA sOr cnu NGHIA vrET
NAM

DOc l0p - Tu do - Hanh phfc

Khdnh Hda, ngay B thdng I0 ndm 2019

LY LICH KHOA HQC

' Gidi tinh: Nam

Noi srnh: Nba Trang

Ddn t6c: Krnh

Ndm, nudc nhdn hqc vt.2014 (Phirp)
r i , .^

{N am Do nnl9m:

DD: O77 850 8080

Emai! bao@ntu.edu vn

i, r.^
1\am tot ngnlep: zuu /

.4,
1\ am ror ngnlep.

Ndm cAp bdng:

Chric vu (hi6n tai hodc trudc khi nghi huu): 
'.

Dcrn vi c6ng tac (hi€n tai hoac truoc kJr i nghi htru): 86 mdn CNCB, Khoa Thuc phrim

Ch6dri6ngho{cdiachili6nlac. l35il4NguydnTh6iHoc,VanThanh,NhaTrangDi6n
thoai li€n h0: CQ NR

Fax.

rr. euA rRiNH DAo rAo
1. D4i hgc:

H€ ddo tao: K! su

Noi ildo tao: Dai hqc Nha Trang

Nganh hoc K! su cong ngnd che bi€n thuy sdn

Nuoc ddo tao' Vr6t Nam

^:bang oa1 noc L
2. Sau tl4i hgc:

- Thac si chuydn ngdnh:

Noi ddo tao:

- Ti6n si chuy6n ngdnh: Sinh hoc phAn tu - DOc dugc hqc th6n kinh
Ndm cAp bdng: 2014

TRUOI

OAI H



Noi ddo tao: Bio tdng qu6c clia 11ch sri tu nhi6n - Sorbonne, Paris (Ph6p)

- Tdrr iuAn an. Nghidn cuu vA ph6n tich conopeptide tu 6c n6n sdn nhuy6n thti cr vung
br0n Vi€t Nam.

3. Ngo4i ngii: 1 PhAp

2.Afi
Mirc d6 sir dung Cl

Muc d0 sri dung 82

rrr. euA rRiNH conc rAc cHUYEN MON

Thli gian Ntri cdng tic C6ng viQc atim nhiQm

2008 - 2010 B0 m6n c6ng nghQ ctr6 UiCn

thiy san, Dai hoc Nha
Trang

Giang vi6n tAp sg phu tr6ch hoc
pnan:

^ , .r 'i. r l ,^ , i- L O S0 tnlet Ke oay cnuyen
cdng ngh6 nhd m6y thuc
pnam.

- E6 an thiCt k6 dAy chuyen
cdng nghQ nhd m5y thuc
phem.

- Thrrc hdnh c6ng nghQ rong
bi6n

2010 - 2014 Nghi6n cuu sinh, PhD tai .

,r , ,- vren srnn noc tnan Klnn
Alfred Fessard, CNRS, Gif-
Sur-Yvette Ph6p.

. r i. .r '^- vlen noat cnat rnren
nhi6n, CNRS, Gif-Sur-
Yvette, Ph6p.

- Trung tdm nbng luong hat
nh6n, CEA, Gif-Sur-Yvette,
Ph6p

- Bdo tang qutlic gia llch su
tu nhidn-Sorbonne, Paris,
Ph6p

Nghidn cuu d$c tii 6c n6n

2014 - nay , ^ , i, .t
bo mon cong ngne cne Dlen
thiy san, Dar hoc Nha
Trang

Giang vi6n php tr6ch hgc ph6n:

- Phucmg ph6p nghr€n cuu khoa

2



hoc

C6ng nghQ lqnh vd lanh d6ng
thuc phdm; thuc hanh.

C6ng nghd lanh vd lanh d6ng
thriy srln; thuc hdnh

L
t nuc nann Ky tnuat san xtult

c6c san phAm k! thuet vd y
duoc.

^ 
,.1 .^. 14'^ i i

L 0 scr rnlet Ke oay cnuyen
c6ng nghQ nhd m6y thuc

d6 6n

rv. euA rRiNH NGHTf,N ctftr KHOA Hec
1. Cdc dd tni nghiGn cri'u khoa hgc cl6 vir tlang tham gia:

TGn tl6 thi nghiGn cri"u Tr6ch nhiQm
tham gia trong

.16 tii
Screenrng and evaluation
of novel conopeptides for
mosquitocidal activity
agarrst lethal moscluitoes
(Aedes aegypti,
Anopheles stephensi,

20t9/2022 D6 tdi IFS

No F-6304-1

Chi nghidm

Nghi6n cuu c6c peptides
hoat tinh sinh hqc thAn
kinh cta 6c n6n sdn
nhuy6n th6 o vdng biCn
Khanh Hda

2016120t9 Dd tar
NAFOSTED

Ma s6 106-
NN 02-2015 14

Chu nghidm

C6c c6ng trinh khoa hgc tl5 c6ng b6:

TT T6n cdng trinh Nim
cdne b6

TOnt4pchi t /

1 Phan tich d6c t6 Conopeptide cria 6c n6n
bidn Conus bandanus bang ki thuat
MALDI-TOFMS

2019 Phdn tich H6a, Ljr vd Sinh
Hoc - Vi6n Hdn L6m Khoa
Hoc Vi6t Nam. 0868-3224



2 PhAn tich peptide rong noc cl6c cua 6c
non Conus marrnoreus o vung brdn kJrdnh

hod bdns LC MALDI-TOF MS

2018 Khoa hoc-C6ng nghQ thty
san, EH Nha Trang, 1859-
2252

3 Isolation, purification and biochemical
characterzatron of alpha-BnIA from
Conus bandanus venoln

2014 Toxrcon, ;91 .155-63

A A novel bromotryptophan gamma-
carboxyglutamic acid-contaLnrng-
conotoxrn from the venom ofConus
bandanus

2014 Marine Drugs, 12,3449-
3465

5 High accuracy mass spechometry
comparison of Conus bandanus and
Conus marmoreus venoms from the South
Cenhal Coast of Vietriam

2013 Toxicon, '15,148-159

6 Nghr€n cuu quy trinh c6ng nghQ san xudt
Surimi tu c6 md hoa
(Hlrrophthalmichthys nobilis)

2011 Tap chi Khoa hoc vd c6ng
nghQ Thriy san.

Xfc nhin cia ctr quan

t(HoA Hoc vI coNG tlcHi

,|,fr,l{i
NHA TRANG

NhaTrang, ngdy 8 thdng I0 ndm 2019

Nguli khai ki t6n

(Ghi rd ch*c danh, hoc vi)

TS NGUYENBAO

+



Chr?c danh khoa hqc cao nh6t: Ph6 Gi6o su Nam b6 nhiQm: 2018

Chric vu &iQn tai hodc tru6c khi nghi huu): Ph6 Tru&ng khoa

Don vi c6ng t6c (hi6n tai hopc tru6c khi nghi huu): Khoa C6ng nghe Thuc phAm

Ch6 d rieng ho?c tlia chi li6n lac: C5 Nguy6n Dric ThuQn, Wnh Hda, Nha Trang

Dign thoai li6n h9: CQ: 058.2471366 NR: DD: 0995385288

Fax: 058.3831 147 Email: hndbao@ntu'edu.vn

II. QUA TRiNHDAO TAO

BO GIAo DUc VA DAo TAO
TRTIONG DAI IIOC NHA TRANG

LY LICH KHOA HOC

r. Lf LICH SOLUqC

Hs vd ten: rfuiug NcuyEN nw eAo Gicri tinh: Nam

CONG HoAxA HOI CHU NGHIAVIETNAM
DOc l4p - Tu do - Hanh phric

Khdnh Hda, ngdy 10 thdng 10 ndm 2019

Noi sinh: Phf Ydn

DAn tQc: Kinh

Ndm, nu6c nhin hqc vi: 2009, Nh|t

Ndm t6tnghiQp: 1995

Nim t6t nghiQp: 1998

Ngdy, thring, ndm sinh: 0411211972

Qu€ qu6n: Phti Y€n
. I a. ^.^troc vr cao nnat: llen sl

l. Dgi hgc:

HO tldo tpo: Chinh quy

Noi <ldo t4o: Trudng Dpi hqc Thliy s6n
, ^ ,l, '

Ngdnh hgc: Cdng nghQ ch€ bi0n thuy sdn

Nudc tldo tao: Vigt Nam

Bdng dqi hgc 2: Cri nhdn Anh vdn

2. Sau rl4i hgc

- Th4c si chuydn ngdnh: C6ng nghQ ch6 bi6n thriy san Ndm cAp bing: 2003

Noi ddo tao: Trudng D4i hgc Thty sdn

- Tii5n si chuy6n ngdnh: Sinh hqc bi6n ring dung Ndm cdp bdng: 2009

Noi <ldo t4o: Trudng D4i hQc Khoa hQc vd C6ng nghQ Hii ducmg Tokyo

T€n ludn 6n: Studies on value-added utilization of mushroom extracts for stabilizing

meat color of fish and domestic animals.

3. Ngo4i ngii: 1. Tiiing Anh Mric dO su dung: T6t



III. QUA TRINH CONG TAC CHUYT,NMON

IV. QUA TRiNH NGHION COU KHOA HQC

1 Cic dd tef nghiOn cri,u khoa hgc dfl vdr dang tham gia:

Thai eian Noi c6ns tfc C6ns viOc aldm nhi0m

1996 - 2011 Khoa Ch6 bi6n - Dai hsc Thriy sdn (lJay ld D4i hgc
Nha Trang)

Gidng vi6n

2011 - 20I8 Khoa C6ne nshO Thuc phAm - Dai hoc Nha Trang Giane vi€n chinh

2018 - nay Khoa C6ne nsh6 Thuc phim - Dai hoc Nha Tranq Gii,ng vi6n cao c6p

TT TOn dG tii nghiGn cf,u Nnm b6t
diu/Nnm

hoin thhnh

DA rni c6p NN,
BQ, ngirnh,
trulns)

Trich nhiQm
tham gia

trons dd tii
1. Hoan thiQn qui trinh c6ng nghQ

san xuAt chitin. chitozan vd chi!
,.; ^. ; " ri
bi6n m$t s6 sdn pham cdng nghiQp
tir ph6 liQu v6 t6m, v6 ghg, cua

1999-2000 C6p b0 Tham gia

2. XAy dpg phuong ph6p d6nh gia
hoat tinh ch6ng oxy h6a dua vdo
phan irng Fenton trong hQ

lipid/myoglobin/H2O2

2012-2013 CAp trucrng Chi nhiQm

3. Nghidn cuu san xuAt ch6 phAm

sinh hgc su dgng vdo viQc ndng
cao gi ti st dUng cta bd sdn

20t2-20r4 CAp b0 Tham gia

^
Khio s6t ngu6n lgi hdi mi6n trong
hp sinh th6i ven dao vdd6nh gi6
khi nlng cung cdp ngu6n nguyOn

li-€u cho y ducr. c

20t2-2016 C6p nhd nu6c Chi nhiQm
oe lal nnann

f. Nghidn cuu qu6 trinh 6xy h6a
lipid vd acid b6o cria sdn ph6m c6
bdp (Rachycentron canadum) phi
ld trong chd bi6n vd b4o quan

il6ng 14nh.

2014-20r6 Cap bQ Tham gia

o- Nghi6n cuu chi etthchho4t chht
sinh hoc tu cri hinth (Allium
ascalonicum), tbi (Allium sativum)
d6 bio qudn c6 nqc

2015-2016 Cdp trudng Chri nhi6m

7. Nghi6n cr?u sAn xu5t,c6c sin phAm
gi6 tri gia tdng tu ph€ liQu t6m dO

img dgng trong n6ng nghiQp

2014-20t7 CAp nhd nudc Tham gia



2. CAc c6ng trinh khoa hgc rI5 c6ng b6:

TT T6n c6ng trinh Nim
cong Do

TOn t3p chi

I Hoat tinh ch6ng 6xy hoa cua dich chi6t nr m6t
s6 lodi hii mi0n d virng bidn Viet Nam.

2018 Tap chi N6ng
nghi6p vd Phet tri6n
n6ng th6n

2. Hoat tinh ch6ng oxy h6a cira c6c phdn doan
protein chi6t t6ch tu hAi midn lrcinia mutans

2018 Tap chi Khoa hoc -
C6ng ngh6 Thuy sdn

3. Anh hucrng cua tli6u kiQn chi6L xu6t voi su h6
tro si6u dm ddn ho4t tinh ch6ng oxy h6a ctla
olcn cnlet Tu cu nann tm \Aurum
ascalonicum)

2011 Tap chi Khoa hoc -
C6ng ngh6 Thriy sin

^
Anh hu<rng cria di6u ki6n chi6t xudt bdng nu6c
voi su h6 trcv sidu dm d6n hoat tini ch6ng oxy
h6a cria dich chi6t tir hni mi€n lrcinia mutans

2016 Tap chi Khoa hoc
C6ng ngh6 Thriy sdn

5. Physicochemical properlies and antioxidant
activity of chitin and chitosan prepared from
pacific white shrimp waste.

2015 Intemational Joumal
of Carbohydrate
Chemistry

6. Anh hudng cria loai dung m6i chitit vd siOu dm

d6n hoat tinh ch6ng oxy h6a vd hdm luqng
protein cua dich chidt tv hdi mi6n (Ircinia
mutans)

20r5 Tap chi Khoa hgc -
C6ng nghd Thuy sdn

7. Anh huong cua thdi gian vd nhi6t d6 bdo quin
d6n hdm lucmg Am, protein vd astaxanthin
trong dAu t6m

2015 Tap chi Khoa hgc -
C6ng nghQ Thuy sdn

8. Antioxidant activity of hydrophylic extract
from straw mushroom and its effect on shrimp
melanosis.

2014 Khon Kaen
Agriculture Journal

9. Anh huong c6c rli€u kign chi6t khdc nhau rldn
hiOu sudt thu h6i protein hr co thit tl6 c6 ngr.i

201.4 Tap chi Khoa hoc
I ruOrg ual noc Lan
Tho

10. Nghi0n cuu 6p dung phan irng Fenton c10 phAn

tich hoat tinh ch6ng oxy h6a
20r4 Tap chi Khoa hoc -

Cdng ngh6 Thuy sdn

1l D6nh gi6 thdnh phAn dbh du6ng co bdn cua

sirln kJn6i Artemia fr ancis cana
20r4 Tap chi Khoa hgc -

Cdng ngh6 Thuy sdn

12. Thdnl phdn h6a hoc vd khd ndng ch6ng oxy
h6a cia protein Arlemia thty phdn

2014 Tap chi Khoa hoc -
Cdng ngh6 Thuy sdn

13. Nghidn cuu sir dung pepsin tl6 tich hqp qu6

trinh khu kho6ng vd khrt protein - gidi ph6p

rht ngSn thdi gian vd gidm thiOu luong h6a

2013 Tap chi Khoa hoc -
C6ng ngh6 Thuy sAn

9H
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chat trong san xuAt chitin

14. Anlr hudng cira loai enzyme vd di6u ki6n thiry
phdn d6n hoat tinh khri g6c tu do dpph cua
protein artemia thuy phdn

2013 Tap chi Khoa hoc -
C6ng nghd Thuy sdn

15. Nghidn cfu t6ch chi6t vd kh6o s6t hoat tin.li
..!

chong oxy hoa cua dich chiet n6m rom
2013 Tap chi Khoa hoc -

C6ng ngh6 Thriy sin

16. Hoat tinh ch6ng oxy h6a cua chitosan thriy
phdn bdng acid sulfuric

20t2 Tap chi Khoa hoc -
C6ng ngh6 Thty sin

17. Bi6n d6i chdt luong sinh kh6i Arremia trong
qu6 trinh bio qudn

201.2 Tap chi Khoa hoc -
COng nghd Thriy sin

18. Mushroom feed additive stabilizes lipid, color
of yellowtail meat

20tl Global Aquaculture
Advocate

19. Antioxidative activities of hydrophilic extracts
prepared fiom the fiuiting body and spent
culture medium of Flammulina velutipes

2010 Bioresource
Technology

20. Value-added use ofmushroom ergothioneine | 20lO
as a colour stabilizer in processed fish mears I

Joumal of the
Science of Food and

21. Preventing discoloration and lipid oxidation in
dark muscle of yellowtail by feeding an
extract prepared from mushroom (Flammulina
velutipes) cultured medium

2009 Aquaculture

22. Antioxidative activities of mushroom
(Flammulina velutipes) extract added to
bigeye tuna meat: dose-dependent efficacy
and comparison with other biological
antioxidants

2009 Joumal of Food
Science

zJ. Antioxidative activity and antidiscoloration
efficacy of ergothioneine in mushroom
(Flammulina velutipes) extract added to beef
and fish meats

2008 Joumal of
Agricultural and
Food Chemistry

24. Effects of dry ice and superchilling on quality
and shelflife of Arctic char (Salvelinus
alpinus) fillets

2007 Intemational Joumal
of Food Engineering

25. QIM Method scores quality, shelf life of
Pangasius fillets

2006 Global Aquaculture
Advocate

26. Transglutamina za vd d6 k5t cdu cira thit cA xay 2006 Tap chi Thucrng mai
Thuf srin

27. Factors affecting quality of slaughtering
Pangasius

2005 Vietfish
Intemational



28. SSSP software and ver. 2.0 and research
applied for Penaeus monodon

2005 Vietfish
Intemational

\
\o'

29.
-.^. L i.4,,, , -: ,1., -t,
lvr9t so yeu to ann nuong oen cnat lugng glet
md c6 Tra

200s T4p chi Thuong mai
Thuj,sAn

30. Anh huong cna nhiQt d0 xir lf, bio qu6n sau
thu hoqch dOn chAt luong vd thdi hpn bAo quin
tdm si (Penaeus monodon) nguydn liOu

2005 T4p chi Thuj'sdn

31. Superchilling: A storage method for extended
shelf-life of fish and fisherv oroducts

2005 Vietfish
Intemational

5Z- Erzym polyphenoloxidaza gAy bien den s t6m 2004 T4p chi Thuong mai
Thujr sdn

JJ. Cathepsin vd calpain: CiLc enzyme nQi bdo ldm
m€m co thit thui' sdn

2004 Tap chi Thucrng mai
Thuj's6n

Nitrat vd Nitrit trong t\rc phdm 2003 T4p chi Thuong m4i
Thuj'sdn

35. Sulfrt vd hqp chAt chua sulfite trong thuc
ohdm

2003 T4p chi Thucmg m4i
Thuj'sAn

36. Bo vd phuong ph6p phdn tich borat 2002 Tap chi Thuong mai
Thujr sin

)t. Chi tieu chdt lugng vd m6i quan hQ gita nhiQt
t10 bio quin v6i chdt lugng t6m sri nguy6n
lieu

2002 T4p chi Thucng mpi
Thuj'sdn

38. Thu tim biQn ph6p ndng cao chit lugng bdro

qu6n t6m sri 6 Cd Mau
2001 Tap chi Thuong mai

Thu! san

Jt. H6i d6p v€ chdt luqng t6m sri vd phuong ph5p
b6o oudn

2001 T4p chi Khuy€n ngu
ViCtNam

40. Bu6c dAu nghi€n criu diAu ch6 glucozamin tu
chitosan.

1997 Tap chi khoa hgc
c6ng nghQ thriy sdn

41. Nghi6n cuu Anh hudng cta nhi6t el6 vd pH l€n
ho4t cl$ cria en4me polyphenoloxidase tu t6m
si (Penaew monodon)

t996 Tap chi khoa hoc
c6ng nghQ thriy sin

I
/:

Khdnh Hda, ngdy 10 thdng 10 ndm 2019
rlllJ

H0clA c0r{0 ilGHE

TRUONG

DAI H

Nguoi khai kf t€n

(Ghi 16 chrtc danh, hoc vi)

PGS.TS. Hulnh Nguy6n Duy Bio





L{.LICH KHoA HQC cHUYf,N GIA KHOA HQC VA CONG NGHE

l. Ho vd t6n: Trin Vi Hich

2. Ndm sinh: 2010211975 3. Nam,Nt: Nam

4. Hoc hdm:

,. . 
-.it10c vl: I len sl

Ndm tluoc phong:

Ndm dat hoc vf: 2014

5. Linh vqc nehiGn ct"u trons 5 nim gin d6v:
, .^ r--1nnoanQc ru ruuen L l Khoa hgc Kj thudt vd C6ng

nsh€ l-l
KhoahgcYdugc n

Khoa hoc Xa hdi f l Khoa hoc NhAn vdn n Khoa hoc N6ns nehiQp X

Md chuyAn ngdnh
KH&CN:

4 0 5 0 3 TAn gqi: BQnh hgc thtiy sdn

6. Chric danh nghiOn criu:

Chrirc v.g hiQn nay (tai co quan c6ng tdc vd tqi cdc chtong trinh khoa hpc vd c6ng
nghQ ciip Quiic gia hodc tutng duong) ): Gir{m d6c Trung t6m nghiOn cr?u Gi6ng vd
dich bQnh Thriy san, Trudng D4i hqc Nha Trang

7. Dia chi nhi riOnq: t5 2lTiyBEc Vinh H6i Nha Trang

Di0n thoai NR: ; CQ: 025822243868 ; Mobile: 0918381664

E-mail : tranhich @gmail. com

8. Co quan c6ng tdc:

T6n co quan: Trudng D4i hoc Nha Trang

TOn nguoi climg dAu: PGS.TS. Trang Si Tnrng

Dia chi co quan: 02 Nguy6n Dinh Chi6u, Nha Trang, Khrlnh Hod

Di6n tho4i: 0258.2224.3868 ; Fax: 0258.3.831147; Website:
httto ://www.ntu.edu.vn

9. Quf trinh tliro t4o

B6c cldo tao Ncri ddo tao Chuydn ng2rnh Ndm t6t nghiQp

Dai hoc Trudng Dai hgc Nha
Traag

Nu6i trdng
thiy san

1998



Thac s! Truong D4i hgc Nha
Trang

Nu6i tr6ng
thriy san

2006

Tidn s! Trudng D4i hgc Nha
Trang

Nu6i trdng
thriy sAn

2014

Thuc t4o sinh khoa hoc

10. Trinh d0 ngoai nsft fu6i muc di nshi ghi rO m*c d6: Tiit/Kha/TB)

TT I Tdnngoai ngt Nehe N6ilos"lvi6t
t I ri6ne enh TB TB Kh6 TB

11. Qu{ trinh cdnq tfc
Thdi gian-:;(tu nqm... aen
ndm...)

Vi tri c6ng t6c Linh v.uc chuyOn
mdn

Co quan c6ng tric

9/1998 - 9/2003 NhAn vi€n,
Ph6, Truong
phdng k! thuQt

San xudt gi5ng.vd
nu6i thuong phAm
t6m sf . Nghi6n criu
bOnh 6 t6m nu6i

C6ng ty TNHH Thiy
sdn Hodn Vfi, Phan
Rang - Ninh Thu{n

10/2003 -
t2/2008

Giarg vi6n Dich tE hqc vd bQnh

^ , .^
nam o oong vat
thty san

KhoaNTTS, Trudng
DH Nha Trarg

t/2009 - 4/2013 Ph6 truong b0
m6n Bdnh hoc
thty san

MiSn dich hoc vd
vaccine, quin lf
srlc kh6e clQng vflt
thty san

KhoaNTTS, Trudng
DH Nha Trang

4/2013 - 9t20t5 Ph6 gi6m d6c Vi sinh vdt, MiSn
dich hoc vi
vaccine, sdn xu6t

.i .grong va quan ly
sfc kh6e tl6ng vft
thriy san

Trung tdm NC Gi6ng
vd Dich bQnh TS,
Trudng DH Nha
Trang

9/2015,20rE Ph6 GD Phr,r

tr6ch
Vi sinh vdt, Mi6n
dich hgc vd
vaccine, sdn xu6t
gi5ng vd quan lj
sric kh6e alOng vat
thty san

Trung tAm NC Gi6ng
vd Dich b0nh TS,
Trudng DH Nha
Trang

2018 - nay Girim d6c Vi sinh vdt, MiSn
dich hoc vd
vaccine, sdn xu6t
eiisne vd quan li

Trung tdm NC Giilng
vd Dich bOnh TS,
Trudng DH Nha
Trang



sric kh6e d6ng vAt

12. Cic cing trinh KH&CN chri y6u ilu-oc c6ng b6, sr{ch chuy6n khdo
k€ c6ns trinh ti€u biAu dd c6ns bti

TCn c6ng trinh
(biti btio, c6ng trinh...)

Ld t6c gii hoic
la oong rac gra

Noi c6ng b6
(tAn 4p chi dii ddng/

nhd xutit bdn

Anh huong cua thric 5n vd
khdu phdn cho dn ddn sinh
trudng vd t! 16 s6ng cira
cd dia gi6ng (Siganus

D6ng tric gi6 Tap chi Khoa hoc
C6ng nghd Thuj,sdn

B€nh mr) mdt do li6n cdu
khurin gdy ra o c6 b6p
nu6i t?i Khanh Hda

Tap chi Khoa hoc
C6ng ngh6 Thuj san

tham gia trongfu!4g!4

TGn dO t)ri. du 6n. nhi6m
vu KH&CN di chri tri

Thoi gian

ltiit tiiu - *dt
thic)

ThuQc Chuong
trlnh hdu cti)

Tinh tr4ng
(tld.nghiQm thu-
xdp bgi, chua

D6nh girl hiQu qui bAo h6
cua vaccine b5t hoat trong
vi6c phdng bOnh mn mit

i ,, ,i
oo lren cau K_nuan gay ra o
cri b6p (Rachycentron
canadum) nu6i tai Kh6nh
Hda

2017 -20t9 Di nghi6m thu

TGn tI6 tiri, dq rin, nhiQm
v+ KH&CN dfr tham gia

Thoi, gian ,
@il ddu - kAt

thrtc)

ThuQc Chuong
trinh fuAu cd)

Tinh tr4ng
(cM nghiQm tha,

chua nghiQm

Nghidn cr?u vdng tlni ph:it
tflen cua san la dOn cnu
thuQc ho capsalidae kf

sinh tr6n c6 bi6n tai Kh6nlr
Hda

20t3 - 2014



Nghidn cuu cdc th6ng s6

kY thudt, xdy dlmg quy
trinh san xuat gi6ng nhdn

tao cd dia (Siganus
guttatus Bloch 1787) t1i

Kh:ffiHda

2011 -2014

T6i xin cam doan nhirng th6ng tin duo. c ghi 6 tr6n ld hoan toan chinh x6c.

Xdc nh$n cria Thri tru6ng ilon vi

Khdnh Hod, ngdy thdng I0 ndm 2019

Nguoi khai
(Kj'vd ghi rd h9 ftn)

Tren Vi Hich

F uoc vA c0no HoHE

qn,flf rW

/l
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Lf LICH KHoA Hec cHUy0N GrA KHoA Hec vA c0NG NGHE

1. Ho vi t6n: Dinh Vtrn Khucrns

2. Nim sinh: l98l 3. NamAJii: Nam

4. Hgc hdm: Kh6ng

,. -.1 ^-noc vr: I len bv

Ntrm tlugc phong:

Nim dat hoc vi: 2014

5. Linh vuc nehiGn criu trons 5 nim e6n atiy:

Knoa noc lunnlen tl Khoa hoc KV thuat vd C6ng nsh€ n lfhoahqcYduqc tr
Khoa hoc Xd h6i tl Khoa hoc Nhdn vdn n I fnoa hqc N6ne nehi€p tr
Md. chuy0n ngd.nh
KH&CN:

I 0 6 I 4
TAn gpi: Sinh rhtii hqc

(Vi d1: md chuy€n ngdnh
KH&CN:

I 0 6 I 4 TAn gpi: Vi sinh vQt hpc

(Mii chuyOn ngd.nh KH.&CN cdn c r theo Bdng phfrn logi linh v4rc nglridn criu KH&CN ban hdnh
kim theo Quy€l ilinh sO I2/2008/QD-BKHCN ngd.y 41912008 cia 86 trndng 86 KH&CN duec ilinh
kem theo phiiiu ndv)

6. Chrirc danh nghiGn cri,u: Giing vi6n

Chric vg hiQn nay (tqi c(/ quan c6ng tdc vd tei cdc chuong trinh khoa hec vd cdng nghQ ciip Qui5c
gia holc tuong duong):

7. Dia chi nhir ri6ns: 56 2. Nsuv6n Dinh Chi6u. Nha Trane

DiQn thoai NR:

E-mail: khuone.dinh@ntu.edu.vn

; CQ: ; Mobile: 0989.188.267

8. Co quan c6ns tfc:

TOn co quan: Trudng Dai hqc Nha Trang

T€n ngudi drng ddu: PGS.TS. Trang Si Trung

Dia chi co quan: 02 Nguy6n Dinh ChiiSu, Nha Trang, Kh6nh Hod

Di0n thoai: 058.2224.3868 : Fax: 058.3.831 l47l Website: htttp://www.ntu.edu.vn

9. Oud trinh dio tao

Bdc tldo tao Noi tldo tao Chuvdn nsdnh Nbm t6t nehi€p



Eai hqc Dai hoc Khoa hgc Tu
Nhi6n, Dai hgc Quiic Gia Ha
N0i

Sinh hoc 2003

Thac s! Dai hgc Nha Trang Nu6i tr6ng thiry
sdn

2008

l ren sy Dai hsc T6ng hgp Leuven Sinh hoc (Sinh
thdi hoc)

20t4

Thgc tap sinh kioa hoc Dai hgc Charles Darwin, Uc Sinh hqc phdn tli
cA

2006

Thuc tdp sinh khoa hgc P4r hsc K! thuat Dan Mach Sinh th6i bi6n 2015

. rdt/Khd/rB)
TT I T€n ngoai ngir Nghe N6i Dec ViCr
t I tiring enh T6t rot T6t TOt

l l. Qu:i tr)nh c6ns tdc

Thoi gian
(t* ndm... dijn ndn...)

Vi tri c6ng tdc Linh vgc chuydn m6n Co quan cdng t6c

2003 - nay GiAng vi6n Sinh th6i hoc

^^ .;,uqc ro nQc mot truong

I len noa

C6ng neh€ sinh hoc

Dai hoc Nha Trang

TT Ten c6ng trinh
(bdi bdo, c6ng trinh...)

Ld t6c gia hoAc le
ddng t6c giri c6ng

trinh

Noi c6ng b6
(ftn tqp chi.dA ddng/

nhd xudt bdn)

NAm cdng
bo

I Tap chi quiic tii

Ll Transgenerational interactions
between pesticides and
warming in a vector mosquito

D6ng t6c giri Evolutionary
Applications

2018

't) Microplastic does not
magnify the acute effect of
PAH pyrene on predatory
performance ofa tropical fish
(lntes calcarifer)

D6ng t6c gi6 Aquatic Toxicology 2018

t.J Increased tolerance to oil
exposure by the cosmopolitan
marine copepod A cartia tonsa

Tdc gii chinh Science ofthe Total
Environment

2017

2



t.4 Strong delayed interactive
effects of metal exposure and
warming: latitude-dependent
synergisms persist across

D6ng tric gii Environmental Science
& Technology

2017

t.) Sensitivity of a tropical micro-
crustacean (Daphnia
lumholtzi) to trace metals
tested in natural water of the
Mekons River

Ddng tric gi6 Science ofthe Total
E,nvironment

20t7

1.6 Assessing and Managing
Multiple Risks in a Changing
World - the Roskilde
Recommendations

Ddng tric gi6 Environmental
Toxicology and

Chemistry

20t7

t.7 Exposure to a heat wave under
food limitation makes an
agricultural insecticide lethal:
a mechanistic laboratory
experiment

T6c gi6 chinh Global Change Biology 2016

1.8 Delayed effects of
chlorpyrifos across
metamorphosis on dispersal-
related traits in a poleward
moving damselfly.

T6c gid chinh Environmental Pollution 2016

t.9 Rapid evolution of increased
vulnerability to an insecticide
at the expansion front in a
poleward moving damselfl y.

T6c gii chinh Evolutionary
Applications

20t6

l.l0 Evolution determines how
global warming and pesticide
exposure will shape predator-
prey interactions with vector
mosqultoes

D6ng t6c gid Evolutionary
Applications

2016

l.t I Low larval densities in
northem populations reinforce
range expansion by a

Mediterranean damselfl y

Ddng tac gid Freshwater Biology 2016

1.12 Integrating ecology and
evolution in aquatic
toxicology: insights from
damselflies

Ddng t6c gia Freshwater Science 20 l5

F
TRL

0al

N
\



Temperature- and latitude-
specific individual growth
rates shape the vulnerability of
damselfly larvae to a

icide.

Joumal of Applied
Ecology

T6c giri chinh 2014

Warming increases
ch lorpyrifos effects on
predator but not anti-predator
behaviours

T6c giri chinh Aquatic Toxicology

Locai adaptation and the
potential effects ofa
contaminant on predator
avoidance and antipredator
responses under global
warm ing: a space-for-time

T6c gii chinh Evolutionary
Applications

Extreme temperatures in the
adult stage shape delayed
effects of larval pesticide
stress: a comparison between
latitudes

Ddng tric gidL Aquatic Toxicology

Susceptibility to a metal under
global warming is shaped by
thermal adaptation along a

Tac gi6 chinh GIobal Change Biology

Relative efficacies of lobster
cultured using pellet feeds and
"trash" fish at Binh Ba bay,
Vietnam

D6ng t6c gia Aquaculture Asia

di6m Research Gate = 26.93

Da d4ng sinh hqc Vi€t Nam
truoc th6ch thuc ti bi6n d6i
khi h6u vd 6 nhi6m m6i

Vietnam Journal of
Science

6 nhi6m rdc thii nhua d Biiin
D6ng: hiQn trang vd nhfrng dd
xuat

Vietnam Journal of
Science

Nghi€n cuu inh hLrong cta dQ
mdn vdL chu kj,chi€u s6ng tdi
sinh truong cria tiio

D6ng t6c giri Tap chi.N6ng nghiQp vd
Phir trien N6ng th6n



2.4 Anh hu6ng cria chu kj quang
vri cudng tlQ chi6u sdng l6n
sinh truong, sg phAn ddn, ti lQ

s6ng vd ti lC [n thit d6ng loai
cia c6 ch€m (Lates calcarifer
Bloch)

T6c giri chinh T4p chi Khoa hgc -
C6ng nghQ Thriy sdn

2008

H6i nehi qu6c tG

J.l Species-specifi c vulnerabi Iity
of Arctic copepods to oil
contamination and global
warmtng

T6c gii chinh SETAC Europe 27th
Annual Meeting in
Brussels

20t7

3.2 Strong delayed interactive
effects of metal exposure and
warming: latitude-dependent
synergisms persist across
metamorDhosis

D6ng t6c gid SETAC Europe 27th
Annual Meeting in
Brussels

2017

J.J Transgenerational interactions
between a pesticide and
warming in a vector mosquito

Ddng t6c gi6 SETAC Europe 27th
Annual Meeting in
Brussels

20t7

3.4 Effects of global warming and
pollutants on marine copepods
across space and time

Tric gi6 chinh DTU-Sustain,
Copenhagen

20t7

3.5 Preliminary results: Deep sea

oil spill in the Arctic - effects
of pyrene on overwintering
Calanus copepods

D6ng t6c gid DTU-Sustain,
Copenhagen

2017

3.6 Immediate and delayed
interactions of global warming
and contaminants on aquatic
invertebrates

T6c gii chinh Annual meeting of
British Ecological
Society, Liverpool

2016

).1 Adaptation or collapse: fate of
animals under warmer and
polluted world

T6c gii chinh Indo Danisk Polar
Biology Workshop,
GOA. Ind ia

2016

3.8 Extreme temperature and oil
contamination shape the
relative abundance of copepod
species in the Arctic

T6c gii chinh SETAC North America
37th Meeting, Orlando,
Florida

2016

3.9 Rapid adaptation to oil
exposure of the cosmopolitan
marine copepod Acartia tonsa

Tdc gid chinh SETAC North America
37th Meeting, Orlando,
Florida

z0t6

VA

dNc
HQ

TRAI



3. r0 Spatial-specifi c vulnerability
of animals to contaminants
under global warming: ER A in

Assessing and managing
multiple Risks in a
changing world.

Denmark

T6c gi6 chinh 2015

world.

Thermal evolution may
mediate the changed
interactions with contaminants
and predators in a warming
world: a space-for-time
substitution using damselfl ies.

T6c gii chinh The Intemational
Conference on
lndividual Differences,
University of
Groningen, Netherland

Susceptibility to a metal under
global warming is shaped by
thermal adaptation along a
latitudinal gradient.

Tric gii chinh The Seventh
International
Symposium on "Eco-
Evolutionary
Dynamics", Leuven,

lr; t9 lygq yi", bling dQc quyAn sdng ch6/ gini ph:lp hiru ich/ vin bing bio hQ gi5ng cAytrOng/ thi6t k6 b6 rri m4ch tich hqp i!d, dvqc cii (n{u c6t

Tdn vd n6i dung vtrn

thvc ti6n hAu c6
14. 56 luqng c6ng trinh, kiir qud nghi0n cf,u

KH&CN di cht tri
Ten dA tii, dF {n, nhiQm vg

KH&CN .If, chri tri
Thoi gian

ftifu aiu -i& nnc)
ThuQc Chuong
tr\nh fuAu cd)

Tinh tr4ng
Qfi 4ghipm thu-xdp
logi, chna nghiim

Adaptability of tropical
copepods to warmer and
polluted future: with
emphasis on metagenomics
aft er multiple-generation

2017-2019

Chir tri d6 tdi

Hoi Sinh thAi hac
Vuong Qu6c Anh
(British Ecological
Society)

Dang trirln khai

How does thermal adaptation
under global warming shape
the susceptibility of tro

2016-2018

Cht rri dA tei



copepods to contaminants and
blooms

Effects of dispersed oil
droplets and produced water
components on groMh,
development and
reproduction of Arctic pelagic

2015-20t8

C6n b6. nghi€n cfu
cht ch6t

Norwegian Research
Council

Eang tri0n khai

f,] tln,"*.l,eTvdquinlf,9,il.t'qi{KH&CN {s6tuonscdcHoi d6nstrvcin.xerduyer.nghiin
thu, danh gid cdc churng trinh, de-tdi, lv (1 rn&Cw citi)'quAc gi. hoai hrong auil;;;;g\;"ngodi nrctc dd tham gia trone 5 ndm sdn (nivt

Th?nh vi6n h6i rl6ng ph6n bi€n c6c dC tdi cLia H6i Sinh th6i hoc Vucrng eu6cAnh

dAn bio vQ thitnh c6ns heu c6

Hudng tl6n ho{c
tl6ng huring d6n Don vi cdng tdc

Tdi xin cam doan nhfing th6ng tin tluoc ghi d tr€n ld hodn todn chinh xiic.

Khdnh Hod. ngdy 3l thdng 3 ndm 20tg

Nguni khai

Dinh V6n Khuong

Xdc nhin cia Thfr tru&ng <lon vi

HOC VA C0NG IGHE

TRUd

OAI H





BQ GIAO DUC VA DAo TAo

TRt/oI{G DAI HqC NHA TRANG

CO. NG HOA XA HOt CHU NGHIA VIET NAM

DQc lip - TU do - H4nh phric

Khdnh Hia, ngay 07 thdng l0 ndm 2019

LY LICH KHOA HOC

r. L'f LrcH soLUqc
H9 & t6n: Pham Thi Minl Hai

Ngdy thring ndm sinh: 28-05-1984

Qu6 qu6n: Nha Trang

Chric danh: Kh6ng Hoc him/Hoc vi: Ti6n si

Dia chi thudng tni: 1/16 Nguy6n KhEc Vi€n, Vinh llda, Nha Trang, Khrinh Hda.

rr. QUA TRiNH DAO T4O

1. Dai hoc:

Hd ddo tao: Chinh quy

Noi cldo tao: Dai hoc Nha Trang

Ngdnh hoc: C6ng nghQ Sinh hoc

Nu6c ddo tao: Vi6t Nam Ndm t6t nghiQp: 2007

2. Sau dai hoc:

- Thac si chuy€n ngdnh: C6ng ngh€ Sinh hgc

Ndm c6p bing: 2011

Noi tldo t4o: University of Greenwich, Vuong Qu6c Anh

- Tii5n si chuy6n ngdnh: C6ng ngh€ Sinh hoc

NIm cdp bFng:2016

TRIJC

oat h

Noi ddo tao: University of Greenwich, Vuong Qu6c Anh



TOn ludn rin: Protein extraction using reverse micelles.

III. HOAT DQNG GIANG DAY

CAC HOC P}IAN DAM NHIEM

Bdc D4i hoc:

- C6ng nghQ Sinh hqc M6i trudng.

- C6ng nghQ protein enzyme.

- Polymer sinh hgc.

- C6ng nghQ probiotic

Bdc Sau clai hoc:

Cao hoc: C6ng nghQ enzyme trong thuc phAm vd thriy sdn.

IV. HO4.T DQNG NGHITN CUU KHOA HQC

HUONG NGHIEN CTIU

,,^. ,- Trich chiet, tinh sach protein sri dung h0 vi nhfr dio (reverse micelles).

- Nghien cuu ing dqng chdt hoat ddng bd mdt (surfactant) trong thi6t k6 cric he vi nhl
oao.

- T6i c6u tnic protein (refolding) sti dgng hQ vi nhfl eldo.

- Nghi€n cuu phdn lflp vA fng dung vi sinh vflt trong xu lj m6i trudng.

- Nghidn cfru irng dpng ch6t hoat d6ng bd mat trong h6a m! phAm.

Ot fAI - DIJ AN $dp xAp theo trinh ta thdi gian t* mdi ddn cit, cQp nhQt d6n thang

7/20 t 7)

2005

- "NghiAn ctru anh hrhng cua cdc loai gid the d1n hi€u qud lim viQc c a h€ th6ng tqc

sinh hoc trong m6 hinh nu6i t6m thAm canh" . Dd, tiri nghidn ciru khoa hoc sinh vi6n
., 

^ -;..., i i I
thuoc dd tdi khoa hoc cip nhdL nudc KC.07.27. Chfi nhi€m tl6 tii.

2006



- "Danh gid tai trong cua h( thring loc sinh hoc st)'dung gia th€ bing tdm nhaa PVC
phuc vtt m6 hinh nu6i t6m thuong phdim tham cunh". Ed tdi nghidn ciru khoa hoc sinh
vi6n thu6c dil tdi khoa hoc c6p nhd nuoc KC.07.27. Chrl nhiem dai tii.

- "Nghi€n cti'u phdn ldp xa khuan ta nhiet sinh enzyme cellulase vd thir nghi\m thtiy
phdn chitin-chitosan ". Khoa luAn t<it nghi6p cu nhdn. Dai hoc Nha Trang.

2008

- "NghiAn ct?u ng dung carotenoprotein tir qua trinh che bien chitin vdo sdn xudt thtbc
dn ntbi ca". OC tai cAp trudng cua KS. Pham Thi l)an Phtrcmg. CQng tic vi6n.

- "Nghi€n aiu thu h6i protein ni mau cd trong qud trinh ch€ bftn ca tra, cd ba sa". f)€
tdi cAp b6 cira TS. Trang Si Tlung. CQng t6c vi6n.

2009

- "NghiAn cil'u thidt k€ vd thir nghi€m xri lit ntdc thai sinh hoat d€ tdn dung tu6'i cdy tat
co'so'chinh dai hoc Nha Trang bdng c6ng nghQ ydm khi tily nghi APf". EC tni cAp b6
cira Th.S Nguy6n Mai Trung. CQng tf c vi6n.

2010

- "NghiAn cu'u tach chidt lysozyme bing hdn hop chcit ho t d6ng bi mQt hda tcm trong 
.

ddu bdp". Kh6a lu4n t6t nghiCp thac si. Dai hoc Greenwich, Vuong qu5c Anh. A
2016

1.:- "NghiAn cu'u rach chiet protein s* d4ng h€ vi nhfl ddo".
Dai hoc Greenwich, Vuong qu6c Anh.

i. ,.^ ,:Knoa tuan tot ngl ep tlen

CONC fniNH CONG BO rsdp xdp rheo trinh tlr thoi gian tir mcti din cfi, cap nhat
thdng 7/2017)

Trang Si Trung. Nguy6n Thi Phuong, Ph4m Thl Minh Hrii, Pham Thi Ean phuong,

2008. Nghi€n ctiu irng dung chitasan tong thu hoi protein t . n rctc rfta surimi. Tap chi
K hoa hoc Cdng nghe Thuy Sdn. sd 2.

Pham Thi Dan Phuong, Ph4m Thi Minh Hii, Trang Si'l'rung, Trinh Vdn Li5n, Ng6 Vdn
LUc, 2008. NghiAn cuu chA bien carotenoprotein til qua tlinh sdn xudt chitin vd tht]
nghilm sfi'dung trong thuc dn nu6i cd. Tap chi Khoa hoc C6ng ngh€ Thiry SAn, s6 2.

Ph4m Thi Minh Hii, 2013. Reverse micelles system /br triblock copolymer pluronic
L6l. Poster presentation. Research Symposium, Faoulty of Engineering and Science.
School of Engineering and Science, Medway School of Pharmacy and NRl, Medway,
Kent. UK.



Ph4m Thi Minh I{6i, 2014. Lysozyme extraction using mixed reverse micelles system.

Poster presentation. Research Symposium, Faculty of Engineering and Science, School of
Engineering and Science, Medway School of Pharmacy and NRI, Medway, Kent, UK.

KHEN THT'ONG VE HOAT DONG KHOA HOC KV THUAT

2005

- Giai nhi sinh vi6n nghi€n ciru khoa hoc cdp truong, Dai hoc Thuy SAn.

2006

- Giai nhi giAi thudng sinh vi6n nghidn cfiu khoa hoc Vifotech.
^:- Bang khen cia B0 Thny SAn, 86 trudng 86 Girio duc vd Dio t4o, BCII TW Dodn

thanh ni6n CQng sdn H6 Chi Mirrh.
,, ,.^ 

- 
l.- Huy hiQu Tuoi tre sdng t4o cLia BCH TW Do?rn thanh ni6n C6ng sin H6 Chi Minh.

2007

- Bing khen cta BCH TW Dodn thanh niOn Cdng san I-16 Chi Minh.

2009
.^. .,.- Bio c6o d4t gidi nhdt tqi HQi nghi Khoa hoc Cong nghQ tuoi tre cdc trtrdng Dai hoc vA

Cao cling khtii N6ng-LAm-Ngu-'fhiry sAn todn quric lAn thir 4.

- Bing khen c[ra BCH TW Dodn thanh ni6n C6ng san ]{6 Chi Minh.

X6c nhffn cria co quan

Nha Trang, ngdy 7 thdng I0 ndm 2019

Ngu'oi khai ki t6n

dNe pHoNe KH0A H0c vA c0t{G tlcHE

TS. Pham Thi Minh Hii
WW"/W,ref'

TRIJdN

OAI H
NHA TRANG



LY LICH KHOA HQC CHUYEN GrA KHOA HQC VA CONG NGHE

l. Ho vir t6n: PHAM THI MINH THU

2. Ndm sinh: 18/06/1983 3. Nam,A.lt: nt
4. Hgc hdm:

. ^'^HOC Vl: I len Sl

Ndm duoc phong:

Ndm dat hoc vi: 2014

5. Linh vuc nshi$n cd"u trons 5 nim ein d6v:

Khoa hoc Tu nhi6n tr Khoa hoc KV thuat va C6ns nghO tr | Kiroa hoc Y duoc tr
Khoa hoc Xa hdi tr Khoa hoc Nhdn vdn tr | Khoa hoc N6ns nehidp I
Mti chuyAn ngdnh
KH&CN:

3 0 J 0
Tln g7i: C6ng nghQ sinl hgc li6n quan

d6n thao tiic voi ciic td bio, mo. co quan
hay toan b6 sinh v@t (h6 trq sinh sAn);

c6ng nghO t6 bdo g6c

(Md chuydn ngdnh KH&CN cdn-c* theo Bdng phfrn logi linh vyc nghiAn crtu KH&CN
ban hdnh kdm theo QuyAt dinh s6 12/2008/QD-BI(HCN ng 4/9/2008 cita 86 tru*ng BQ

KH&CN duoc dinh kin theo ohiAu ndv)

6. Chtlc danh nghiOn cri'r.r:

Chric vg hi6n nay (tqi co quan c6ng tdc vd tai c(ic churng trinh khoa hoc vd c6ng ngh€
cdp Qu6c gia hodc tuons duond: Tru&ng b6 mdn

7. Dia chi nhdr riOng: 18 Phan Phi Ti6n, phudng Vinh Hei. thdnh ph6 Nha Trang, tinh
Kh6nh Hod
DiOn thoai NR: ; CQ: 058 38320'15; Mobile:034-979-17'/3

E-mail: thuptm@ntu.edu.vn

8. Co quan cdng tic:

Tdn co quan: Trudng D4i hoc Nha Trang

TOn nguoi dimg clAu: PGS.TS. Trang Si Trung

Ela chi co quan: 02 Nguy6n Dinh Chi6u, Nha Trang, Ktr6nh Hod

DiQnthoai: 058.22243868', Fax: 058.3.8311471 Website: htttp://www.ntu.edu.vn

9. Qud trinh dho tao

Bdc ddo tao Noi cldo tao Chuydn nsdnh Nlm t6t nehi6p

Eai hgc Truong d4i hqc KHTN, Dai
hqc QG TPHCM

CNSH 2005

Th4c s! Dai hoc Myongji, Hdn Qu6c Sinh hoc 2009
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r len sy Dai hoc Myongli. Han eu6c I Si*r noc I ZOv

TT I T6n ngo4i ngt Nshe N6i Dec vicr
t I ri6ne nnh fOt Kh6 16t Khe

I l Qu{ trinh c6ne tric

Thdi gian
(t* ndm... diin

ndm...)

Vi tri c6ng t6c Linh vuc chuyCn m6n Co quan c6ng tdc

t0/2005-3t2006 Nhdn vi€n PTN C6ng
Phillips
Vietnam

ty TNHH
Seafood

KCN Su6i DAu, Khrinl
Hod

2007-2014 Hoc vi€n cao hoc

9/2014-nay GiAng vi6n Trudng Dai hgc Nha
Trang

56 .2, Nguydn Dinh
Chi6u, Nha Trang,
Khdnh Hod

,^g b6, srlch chuy6n khio

TT I TOn c6ng trinh
| (bdi bdo, c6ng trinh...)

Ld tdc giA ho[c ld
tl6ng tdc gid c6ng

trinh

Noi c6ng b6
jAn tup chi.dd ddng/

nhd xudt bdn)

Nem
cong Do

I I Tep chi qu6c t6

A WUSCHEL homeobox
transcription factor,
OsWOX13, enhances
drought tolerance and
triggers early flowering in
nce

Minh-Thu PT,
Kim JS, Chae S,
Jun KM, Lee K-S,
Kim D-8, Song
SI, Nahm BH and
Kim YK

Molecules and Cells
41:781-798

2018

) T4p chi qudc gia

Nghi6n cr?u t6ch chirit
carrageenan tu rong sun
Kappaphycus alverezii
nu6i tr6ng tai Khrinh Hod

Ph4m Th! Minh
Thu, Ld Thi Tri,
Nguydn Thi Ngoc
Anh, Khric Thi An

Tap chi KHCN
Truong Dai hoc
Pham Vdn D6ng s6
l5: l3-19

2018

J HQi nghi qu6c t6

1 OsWOXl3 enhances
abiotic stress tolerance in
rice by activating
OsDREB I genes

Minh-Thu P-T
and Kim YK

The Intemational
Symposium on Food
Security and
Sustainable
Development 201 7
(rsFS 2017),
Hochiminl city

2017



iculture"

T6i xin cam cloan nhfng th6ng tin duoc ghi d tr6n Li hodn toan chinh x6c.

9th Vietnamese-
Hungarian
International
Conference:
"Research for
Developing
Sustainable

2016

)NG

{QC
Khdnh Hoit, ngdy 03 thdng 10 ndm 20lgANG

Nguli khai
(Kj, vd ghi rd hp ftn)

Effect of epiphyte
infection on carrageenan
produced by
Kappaphycus alvarezii
cultured in Khanh Hoa

X6c nh$n cria Thrl tru&ng don vi

Thu PTM. An KT

o\
\o

/,o/)

13. cdc ild tiri, dg rin, nhiQm vg KH&CN crf, chri tri hoic tham gia trong 5 nim san

TOn dd tii, dg rin, nhiQm
vu KH&CN di chri tri . Thdi gian

fttu dAu - ket thrtc)
ThuQc Chuong
trinh @Au c6)

Tinh tr4ng
(ild.nghi(m thu-
xAp bgi, clttra

vi nhrin gi6ng lan Mokara
2018-2019

Chua nghi€m thu

TGn iI6 thi, dr; rin, nhiQm
vu KH&CN di tham gia

. Thli gian
ftil ddu - kAt thtic)

Thu6c Chuong
trinh @Au cd)

Tinh tr4ng
@A nghiem thu,

chua nghiQm

Nghi6n criu di thuc cdy
sdm Ngoc Linh (Panax
vielnamensis Ha et
Grushv) t4i Khu bdo t6n
thi6n nhi6n Hdn Bd,
Khdnh Hod

2018-2021
Chua nghiOm thu

Nghidn cuu rong tio phu
sinh (epiphytic algae) tr6n
rong sun (Kappaphycus
alvarezii) nu6i trdng tai
Khdnh Hda vd Ninh

2016-2017
Nghidm thu cAp

TRUONG

DAI H
NHA TBANG
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LY LICH KIIOA IIQC

Dnn vi c6ng t6c (hiQn t4i hodc trudc khi nghi huu): Vi6n CNSH & MT, Eai hoc Nna
Trang.02 Nguy6n Dinh Chi6u, Nha Trang.

Ch6 d ri6ng hodc ttia chi li0n lac: B1/138 Dudng2l4, Wnh Phu6c, Nha Trang

L Lf LrCH SOLTIqC
Ho vd t6n: Ddng Thriy Binh

Ngdy, thdng, ndm sinh: 22.02.1969

QuO qu6n: Binh Dinh
. , i ^,1l10c u cao rurat: I len sl

Chr?c danh khoa hoc cao nh6t:

Chric v.u (hiQn tAi hodc trudc khi nghi huu):

DiQn tho4i li6n h6: CQ: 0583832075
09041357s0

Fax: 0583832075

II. QUA TRiNH DAo TAo
1. Eai hgc:

HQ ddo t4o:Chinh qui

Noi eldo tao: Dai hoc DdL Lat

Ngdnh hgc: Sinh hqc

Nudc eldo tao: Vi6t Nam
^ltJang o4r noc 2i

2. Sau tl4i hgc:

Gi6i tinh: Nt
Noi sinh: Tuy€n Quang

Ddn t6c: Kinh

Nim, nu6c nh{n hoc vi: 2010, Na Uy
Ndm b6 nhiem:

NR: 0583834164 DE:

Email : binhdangthuy@gmail.com

Nim t6t nghi6p: 1992
.:.l\am lot ngnlep:

- Thac si chuydn ngdnh: Sinh hoc bi6n

Noi ddo tao: Vi6n Dai hoc Aarhus, Dan Mach

- Tidn si chuy€n ngdnh: Da dqng sin.h hqc bi6n

Noi tldo tao: Vi6n Dai hoc Bergen, Na Uy

- Sau Ti6n si chuy6n ngdnh: Ea d4ng sinh hqc bi6n

Noi ddo tao: Vi6n Dai hoc Bergen, Na Uy
, 

-, 
i3. Ngo4i ngf: l.Tieng Anh

2. Ti6ng Nga

Ndm c6p bdng: 2001

Ndm cAp bdng: 2010

Nam cAp bang: 20I5

Mric dQ sri dlrng: Thdnh th4o

Mric d0 sri dung: Dqc hit5u

III. QUA TRINH CONG TAc CHUYON MON



C6n bQ phdng thi nghiQm
Phdng Thi nghiOm trung tdm'

thiry san, Nha T
Hgc thac si t4i Dan Mach

ViQn EH Aarhus, Dan Machr999-2001
Nghidn criu viOnTrung tdm CNSH & MT' Dai

Hoc ti6n si tai Na-UYViQn dai hoc Bergen, Na UY2006-2010
Nghi0n criu vi€nViQn NC CNSH & MT. Dai

Nghidn cuu vidnVi0nNC CNSH & MT
20t0 - 312012

Ph6 viOn trudng, Giang viOnVi0nNC CNSH & MT
312012 -2017

ViCnNC CNSH & MT
2017-nay

IV. QUA TRiNH NGI{IIN CIIU KHOA HQC

1. C6c tld tii nghiOn criu khoa hoc tl6 vi tlang tham gia:

OO tal c6p

Chuong trinh bio
t6n gen - D0 tai
cap D9

Trfch nhiQm

tham gia trong
dd tni

TT TOn aIO ti'i nshiOn cftu Nim bIt
tIAu/Nnm

hohn thinh
C6ng t6c vi6n

1 ea;F11 va luu gif ngu6n

gen c6c lodi thriY hdi san

VietNam

2004-2010

CQng t6c viOn
2 Chuong trinh qui gen

nu6c lg mAn

2008-2009

Chuong trinh beo
t6n gen - EO t2ri

cap DQ

Chu nhiCm dC tai
3 --sao-Fvd luu gifr ngu6n

gen c6c lodi 6c c6r Tconus
spp.) vd c6 ngqa than trdng
(Hipp o c ampu s keII o ggi) v en

bidn Nam Trung B0, Vi9t
Nam (Khanh Hda vh Phir

Y0n)

2010-201r

Chir nhiQrn d0 tdi
4 Bao-i& "e 

luu giir ngu6n
gen cric lodi 6c c6i (Conus

spp.) vd trai tai tugng
(Tridacna sPP.) ven bi6n

Trung vd Nam B0, ViQt

Nam

2011-2012

5 eao t6tva luu git ngu6n
gen ciic lodi 6c cdi (Conus

spp.), trai tai tugng
(Tridacna sPP.) vd cd

npua ( HiopocamPus sPP.)

20t2 - 2015
(Hang ndm)

Chtr nhigm de tdi



ven biCn Nam Trung Bd
vd Nam bd ViCt Nam

6 Nghi0n criu co sd khoa
r . -i ;. ,noc va oe xuat cac glar
phSp ph6t tri6n bdn.virng
ngh€ nu6i chim y€n tai
ViCtNam

2012 - 2013 Cdp nhd nu6c C6ng t6c vi6n

7 Khai th6c vd ph6t tri6n
ngu6n gen cua horing d€
(Ranina ranina)

2012 - 20t6 CAp nhd nudc C6ng t6c viOn

8 Parasite Risk Assessment
with Integrated Tools in
EU fish production value
chains" ('D6nh gi6 mric
d6 nhi€m ky sinh trr)ng
bdng c6c phuong ph6p k6t
hqp trong c6c sAn phArn
c6 nh0p vdo EU")

2012 - 20t5 Du 6n EU Cht tri h-qp phAn

9 Conservation Genetics for
Improved Biodiversity
and Resource
Management in a
Changing Mekong Delta".
NFS and USAID tdi tro

2013 -2018 Du 6n PEER 2-7 Chri tri dC tai

10 Building the Mekong
river genetic biodiversity
research network". NFS
and USAID tdi tro

2014 -2018 Du dn PEER 3-
100

D6ng cht tri dd
tai

li Riverscape Genetics to
Inform Natural History of
Exploited Fishes in the
Lower Mekong River
Basin". NFS and USAID
tdi tro

2017 -2020 Dp 6n PEER 6-
435

Cht tri d€ tdi

| .!. Du dn Erasmus " Mobility
between Vietnam and
Czech Republic ", EU tdi
tro (2015-2017)

Cdng t6c vi6n

13 Incorporating Climate
Change into Ecosystem
Approaches to Fisheries
and Aquaculture
Management in Sri Lanka
and Vietnam

20r4-2020 DU 6n
NORIIED

Sinh vi6n PD

I4 Understanding the
interaction of ocean

2019-20t2 Dp 6n APN Ddng chri tri dd
tdi

I.
./
T

D

NI
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acidification and marine
tourism for sustainable
management of coral
reefs

2. Cdc c6ng trinh khoa hgc tld c6ng b6:

3. D{ng Thriy Binh. PhAn tich hai lodi giun dgp cAn giong Himasthla continua and

Himasthla interupta dua tr6n d4c diiirn hinh th6i vd sinh hoc phAn tir. Tap chi Khoa

hoc va Cdng nghQ'thuy san. Sd dac biQt - 2004.

4. Ding Thuf Binh, Nguyen Thanh Son, Nguydn Thi Thu Nga. Nghidn criu su tich

lu! kirn lo4i n{ng trong oc huong v2r mqt s6 O6i tuo. ng thriy san (v9m, hAi sdm,

rong sun) tai d6o Di0p son, vinh Vdn phong, Khdnh Hod. T4p chi Khoa hoc - Cdng
, ;^nBhe lhul san. so J - 412006.

5 Trucrng Si fi, ffoane Dfc Lu, Ng6 Ddng Nghia, E{ng Thriy Binh, Bti Vdn

Khdnh. Cai tidn quy trinh san xudt giong cd ngqa den (Hippocampus kuda) o ving

bi6n Kh6nh Hoa. Tuytin t{p Nghidn cr?u biiSn XV, 2006.

6 Ng6 Ddng Nghia, D[ng Thriy Binh. NghiOn cr?u su bi6n dQng di truydn cria quAn

'' :the cd ngua gar \Hippocampus spinosissimr,s) tai virng biOn Phri Qudc. T4p chi

Khoa hoc - Cong nghf Thuy san. SO dac biet 2009.

7. Hoing Kim Quj'nh, D4ng Thriy Binh. Phdn loai mQt sd lodi sdn Li don chrl

(monogenea) thu6c gi6ng Pseudohapdorsynochus ky sinh tr€n ch m,(t (Epinephelus

spp ) T?p chf Khoa hoc, Trudng Dai hqc Cdn Tho' Sd 14bl2009.

8. Nguy6n Vdn Minh, Ngd Edng Nghia, Ding Thriy Binh. 2010. Nghi0n cuu bio

qudn tinh tn)ng t6m si (Penaeus monodon Fabricius, 1798) trong nito- l6ng. Tap

chi Khoa hoc - C6ng nghQ thuy sdn so I /2010.

9. Nguy6n Vdn Hirng, D{ng Thriy Binh. Nghi0n criu da dang di truyAn quAn thri cd

song da b6o (Plectropomus leoparrdus) o virng bidn Vigt Narn su dpng chi thi

phdn tri Cytochrorn b cria DNA ti the (Cyt b mrDNA). Tap chi Khoa hgc - C6ng

nghQ T'hriy san, s6 3/2010.

lO.D{ng Thriy Binh. Ng6 Ddng Nghia. Nghi€n cuu da dqng di truyen tdm su

(Penaeus monodon) tai khu vgc Trung vd Nam b0, Tap chi Khoa hgc - C6ng nghQ

Ihuy sin, 56 1/2011.



11.Phqm Thu Thrly, Ding Thriy Binh, Truong Thi Thu Thriy, Ng6 Ddng Nghia.

2011. Xdy dung cdy ph6t sinh chirng loai phAn fii cua dc coi Conus spp. o virng

bi6n Nam Trung Bd Vi6t Nam. I4p chi Khoa hoc - Cdng nghQ Thtiy sdn, Sd

3/2011 .

l2.Dlng Thriy Binh. Bui Vrin Khdnh. Nguy6n Thi Thu Nga. Edc diem phAn bo cua

6c c6i lconus spp) t4i vinh VAn Phong Khdnh Hda. T4p chi Khoa hoc - C6ng ngh6

Thriy s6n, 56 3/2011.

13. D{ng Thriy Binh, Ng6 DAng Nghia, Vfr E[ng Hp Quydn. 2011. Nghi6n cuu bi6n

dQng di truy€n quAn th6 cd ngqa ba ch6m (Hippocampus trimaculatus) tai khu vuc

Nam trung b0 ViCt Nam. Tap chi C0ng nghQ sinh hoc. Tdp 9, 36 chuy6n san

44120rr.

14. D{ng Thriy Binh, Bristow c. A,Vii D{ng H4 Quy6n. 2011. M6i quan he ti6n

h6a oria sdn 16 dtm chri (Monogenea: Platyhelminthes) tr€n ch mi (Epinephelus

spp. Vd Plectropomus leopardus) tai Kh6nh Hda, ViCt Nam, Tap chi Ndng nghiep

r a Philr rri6n Nong rh6n. 56 5/201 I .

15.D4ng ThriLy Binh, Ld Thi Thu IId, Nguy€n Thi Nhu Thudng, Tnrong Thi Thu

Thty. 2Oll.The population genetics of Conus textile Linnaeus, 1758 from the

Southern central coast of Vietnam, T4p chi Khoa hoc - Cdng nghQ Thriy sdn, 56

4/20rr.

16. DIng Thriy Binh, Khirc Thi An, NguyEn Thi Thfy Hd.2012. Dinh danh cric lodi

6c c6i lconus spp.) d vung bi€n Narr Trung 86, Vi6t Nam dua tr6n ddc diOm hinh

th6i vd di truydn. Tap chi Khoahoc - C6ng nghQ Thiy sdn, 36 212012.

lT.Eing Thriy Binh, Ng6 Edng Nghia, Ddo Thi Ned. 2012. Phuong thfc dinh
, ; ^..^dudrg cua oc coi (Conus spp.) vd rn6i quan hd tiOn h6a. Tpp chi Khoa hoc - C6r.rg

nglrd Thuy sAn, 36 3/2012.

18. DIng Thriy Binh, Nguy6n Thi Anh Thu, LC Thi Mai Anh. 2012. Quan hQ ph6t

sinh lodi cta trai tai tuong (T\idacna spp.) 6 vimg bi€n Nam vd Trung b6, ViOt

Nam. Tap chi N6ng nghiQp va Phdt tridn N6ng th6n, SO 1012012.

19. Eqng Thiy Binh, Ng6 Ddng NghTa, Nguydn Luong Hi6u Hda. 2013. Cdu tao

tuy/n noc dAc vd miji quan hO vdi ddc diAm dinh dadng cua 3 todi 6c cdi Conu,



striatus, C. textile vd C. vexillum 6 vi,tng Nam Trung BQ, Vi€t Nam.. T4p chi N0ng

nghidp vd Ph6t tri6n Ndng thdn, SO 1/2013.

20. D{ng Thriy Binh, Nguy6n Thi Anh Thu, Van H6ng CArn. 2013. Di0u tra tinh

hinh nhiSrn viris Laem Singh btug ki thuat RT-PCR trOn tdm sir nu6i (Penaeus

monodon) d Kh6nh Hda. T{p chi Khoa hoc vd C6ng nghQ thriy sin- Trudng Dai

hoc Nha Trang. 56 3/2013.

21. I-Iodng Kirn Quj'nh, E{ng Thriy Binh, LO Phuong Chung. 2013. Nghi6n cfu cla

dang di truy€n cA ngua den (Hippocampus kuda Bleeker, 1 852) tai hai tinh Khdnh

Hda vd Phri Ydn. T4p chi Khoa hqc k! thu{t N6ng ldm nghiQp, 212013: trang 42-

41 .

22.Ydn H6ng CAm, Ph4m Thu Th6o, D{ng Thriy Binh. 2013. Phdn 10p vd dlnh danh

vi khuAn ph6t s6ng gdy bQnh tr€n c6 ngua den Hippocampus kuda. Tpp chi Ndng

nghiQp vd Ph6t triOn NOng th6n s6 2312013. Trang 64-69.

23. V[ Edng H4 Quy€n, D{ng Thrly Binh, Truong Thi Oanh, Ph4m Thj DiQu Anh.

2013. Nghi6n ciru da dang di truydn quAn the hau (Crassostreaspp.) tai khu vuc

miOn Trung vd midn Bac, ViQt Nam. Bdo ciio khoa hqc HOi nghi C6ng nghQ sinh

hoc todn qu6c 2013. Quy6n 1. NXB Khoa hoc tu nhiOn vd Cdng nghQ, trang 178-

r82.

24.Ding Thriy Binh, Nguydn Thi Anh Thu, Vi Dqng H4 Quy6n, Vdn H6ng CAm.

2013. Nghi0n cfu c6u truc qudn th6 cdc lodi sinh vdt bi6n ViQt Nam bdng phuong

ph6p so srinh phdn tri theo su c6ch 1y dia lj (comparative phylogeography). 86o

ciio khoa hoc H6i nghi C6ng nghQ sinh hoc to2rn qudc 2013. Quyen 1. NXB I(hoa

hoc tu nhi6n vir C6ng nghQ, trang 803-807.

25.Nguydn Thi Anh Thu. D{ngThriy Binh, Nguyen Thi Xudn Di0u.2013. Moi quan

hd tiOn h6a gifia cAu trfc o-conotoxin cria oc coi vir phuong thric dinh dudng. Bdo

c6o khoa hqc HQi nghi C6ng nghQ sinh hoc todn qu6c 2013. Quyen 1. NXB Khoa

hoc tu nhi6n vd C6ng nghQ, trang922-926.

26. DQng Thriy Binh, Vfr Eang H4 Quydn. 2014. F,dc di€m sinh hoc sinh san 6c c6i

(Conus striotus) o vung bi6n Khrinh Hoa. Tqp chi Khoa hoc-Cong nghQ Thuy sdn.

Sd 112014: trane 08-13.



2'7.LdHtru Ilodng, D4ng Thfy Binh, Nguy€n Thi Anh Thu.2014. Nghi6n cuu dac

di6rn di truydn phdn lodi chim y6n (Aeroclamus cifagus) tai Vi€t Nam. Tap chi

N6ng nghidp vd PhAt tridn Ndng th6n. 56 212014,Trang77-82.

28. Nguy6n Thi Hd Trang, D{ng Thny Binh, Nguydn D6c Ki0n. 2014. Ditc di6m sini
hoc sinh sin 6c c6i (Conu,s rextile) o vung bi6n Kh6nh Hda. Tap chi Ndng nghi€p

vd Phdt tri6n N6ng thdn, 912015: gg-104.

29.Nguy6n Thi Anh Thu, E{ng Thriy Binh, Chdu M! Linh. 2014. Nghidn criu di

truydn quAn th6 ctla trai tai tuong (Tridacna spp.) 0 vrirng bi€n Trung vd Narn b6,

ViCt Nam. Tap chi Sinh hoc 2014,36 (1 se): 189-194

30.E{ng Thriy Binh, Nguy6n Thi Bio Chdu, TrAn Kim Ly.2014. Nghi€n criu di
I l ;truyen qudn thd cii trich lodi Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 tai vtrng bi€n Vi6t

Nam. T4p chi Sinh hgc 2014, 36 (1 se)): 180-188

31.Vfr Edng Hg Quy6n, D{ng l'hriy Binh, DdoThi Hdn Ly, Ph4m Thi Di€u Anh.

2014. Nghi€n ciru thinh phdn ky sinh trung tr0n c6 lra (Pangasianoclon

hypophrhanus Sauvage 1878) bing phuong ph6p hinh thrii va di truyen. Tap chi

Sinh hoc 2014,36 (1 se):138-i44.

32.DingThriy Binh, Vn Dqtng H4 Quydn, L0 Thi Thu Hd, Trdn Quang Sring, Nguydn

Dic Ki0n. 2014. Xitc dinh riu trung sdn ki song chri (Metacercariae) kj sinh tr6n

^. i, -, , imot so loal ca dua vao dqc di6m hinh th6i vd di truyOn. T4p chi Khoa hoc, Trudng

Dai hoc CAn Tho, 56 chuydn d€ thriy shn (2014)(2): 15-23.

33.Vfr D4ng Ha Quydn, D{ng Thriy Binh, Truong Thi Oanh, ThAi Thi Lan Phuor.rg.

2014. DNA barcoding mQt s6 lodi cii nu6c nggt o d6ng bing s6ng Cuu Long. Tap

chi Khoa hoc, Truong Dai hoc Cdn Tho, 56 chuyen Oe thuy srin 12014) (I;:123-

131.

34.Nguy6n Thi Anh Thu, D{ng Thriy Binh, Phan Dfrng. 2014. Nghi€n criu c6u tao

1r-ry6n noc d6c vd m6 hinh h6a cAu tnic kh6ng gian 3D bric 3 cua protein doc td lodi

6c c6i Conus tesulatus. T4p chi Khoa hoc, Trudng Dai hoc Cdn Tho, 56 chuy6n d6

thriy sin (2014)(1): 245-251.

35.Dang Thuy Binh, Le Phan Khanh Hung, Truong Thi Oanh, Luong Thi Tuong Vi.

201 5. Preliminary taxonomic review of wrasses species (Labridae) from Vietnam

l-l

TT



with an integration of morphological and molecular data. Tap chi Khoa hoc-C6ng

ngh6'Ihty sdn, St5 dac biQt. Truong Dai hqc Nha Trang. Trang23-28

36.Truong Thi Oanh, Doan Vu Thinh, Dang Thuy Binh. 2015. Distribution and

phylogenetic relationships of snappers (Lutjanidae) based on rnitochondrial DNA

sequences. Tap chi Khoa hoc-C6ng nghQ Thuy sin, So dac biet. Tnrong Dqi hqc

Nha Trang. Trang 160-166.

37.Dang Nguyen Anh Tuan, Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh. 2015. Parasiles of

goatfishes (Parupeneus spp.) in Khanh Hoa province, Vietnam, preliminary

results. Tap chi Khoa hoc-C6ng nghQ Thriy sin, 56 ddc biQt. Truong D4i hgc Nha

Trang. Trang 10- 15.

38.Dang Thuy Binh, Tran Quang Sang, Dang Nguyen Anh Tuan. 2015. Digenean

diversity of reef fishes in I(hanh Hoa province, Vietnam. T'4p chi Khoa hoc-C6ng

nghQ Thriy sin, 56 dac biet. Truong Eai hoc Nha Trang. Trang2g-35.

39.Le FIuu Hoang, Dang Thuy Binh, Nguyen Thi Anh Thu, Luong Cong Binh. 2015,

Population genetics of w-hite-nest swiftlet Aerodramus fuciphagz.s in Vietnam. Tap

chi Khoa hgc-Cdng nghQ Thiry sdn, So d4c biOt. ]'ruong Dai hqc Nha Trang. Trang

63-68.

40.That Thi Lan Phuong, Dang Thuy Binh. 2015. Goby species diversity in Vietnarn

based on morphological and genetic characteristics. Tpp chi Khoa hqc-C6ng nghQ

'I'hriy san, S6 CAc UlCt. Trudng Dai hqc Nha Trang. Trang 149-754.

4l.D{ng Thriy Binh, Nguydn Thi Anh Thu. Nguy6n Thi XuAn DiQu.2015. X6c dinh

chring loai alpha-conotoxin cira 3 lo?ri Oc cOi O Nha Trang dua vdo da hinh trinh tu

crla c6c peptit trong tuy6n dQc cia chring. T4p chi N6ng nghiQp vd Ph6t tritir.r ndng

th6n, s6 l712015,,ISSN 1859 - 4581. Trang 100-104.

42.DingThriy Binh. 'frdn 
Quang Sdng. D4ng Nguydn Anh Tuan.20 15.'Ihanh phdn

ky sinh trirng trOn m6t s6 loai cd khoang c6 d tinh Kh6nh Ilda. T4p chi C6ng nghd

Sirrh hoc so dac bigt 13(4A): 1223-1229.

43.Nguy6n Thi Qut5 Chi, Eing Thriy Binh, Nguy6n Thi Thanh'fhiy. 2017. Thanh
, i ,, iphAn vi khtdn Vibrio phdn l{p tr€n du trirng cua hodng d€ (Rania ranina Lrnaeus

1758) Tao chi NN&PTNT 5/2011:98-107 .



44.Nguy6n Nguy6n Thdnh Nhon, D6 Thi Hoa, D{ng Thriy Binh, Pham Thf H4nh,

Tru<rng Thi Oanh. 2017. Nghi€n cuu mdi quan hd ph6t sinh loiri cria siin 16 st-rng

chri ky sinh trdn cii chdm (Lates calcarifer Bloch, 1790) nu6i tai Kh6nh Hda. Tap

chi Khoa hoc Cdng nh6 thuy sdn, Trucrng Eai hgc Nha Trang 212017: 63-70

45.L€ Htu HodLng, Luong C6ng Binh, DIng Thriy Binh. 2018. Nghidn cfu an todn

sinh hoc chim ytin (Aerodramus fuciphagw) tai ViQt Nam. 86o c6o Khoa hoc vd

Nghi0n cuu vd Gi6ng day Sinh hqc 6 ViQt Nam, HQi nghi Khoa hoc qu6c gia Ldn

thri 3, Quy Nhtrn, trang 952-960.

46. LC Thi KiAu Oanh, Eing Thriy Binh, TrAn Quang S6ng. 2018. Kh6o s6t tinh trang

nhiSm gi6p xiic chdn to Octolasmis warwickii ngoai ki sinh tr0n ghg xanh Portunus

pelagicus d virng biiSn Khrinh Hda vd Phri Y€n. Ipp chi Khoa hoc vd C6ng nghd

Nhiet d6i, SO tS, l+ - +t.

47.LAThi Ki6u Oanh, D{ng lhriy Binh,Trdn Quang S6ng.2018.'Iinh trang nhidm

girip x6c chAn to gi6ng Octolasms tr€n ghe xanh (Portunus pelagicts Linnacus,

1758) tai tinh Kh6nh Hda, Vi0t Nam, Iap chi phdng ch6ng bQnh sot .dt vd cdc

benh ky sinh trirng, 104(2),93-98.

QuOc t6:

48.Nguyen H-TT, Tran A-NT, Ha LTL, Ngo DN, Dang BT, Geffen AJ (2019) Host

choice and fitness of anemonefish Amphiprion ocellaris (Perciformes:

Pomacentridae) living with host anemones (Anthozoa: Actiniaria) in captive

conditions. Journal of Fishbiology, 1-1 L

49.8.T. Dang, Q. H. D. Vu, E. E,. Biesack, T. V. Doan, O. T. Truong, T. L. Tran, A.

S. Ackiss, B. L. Stockwell, K. E. Carpenter (2019) Populalion genomics of the

peripheral frcshwater fish Polynemus melanochir (Perciformes, Polynemidae) in

a changing Mekong Delta. Conservation Genetics, 1 - 12.

50.Amanda S. Ackiss, Binh T. Dang, Christopher E,. Bird, Ellen E. Biesack, Phen

Chheng, Latsamy Phounvisouk, Quyen H.D. Vu, Sophorn Uy, Kent E,. Carpenter

(2019) Cryptic lineages and a population dammed to incipient extinction? Insights

into the genetic structure of a Mekong River catfish. Joumal of Heredity.

51.Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Phuong Thai Thi Lan, Thuoc Tran Linh,

Binh T. Dang. 2018. Molecular phylogeny of catfishes (Teleostei: Silurifonnes)

R
NG

9(
AN(

z



inferred from mitochondrial markers -- implications for lou'er Mekong River

Basin. European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences, 6

(3), rssN 2056-5984, I-12.

52. Quyen D. H. Vu, Oanh T. Truong, Thuoc L. Tran, Binh T. Dang. 2018. Molecular

phylogeny of Cyprinidae and Cobitidae (Teleostei: Cypriniformcs) - In.rplication

for Mekong Fish. Proceedings of ISER 169th International Conf'erence, Bangkok,

Thailand, 1 1-i6. ISBN 978-93-88350-68-6

53.Binh T. Dang,Sang Q. Tran, Oanh T.K. Le, Oanh T.T., Henrik Glenner.2018.

Species diversity and phylogenetic relationships of symbiotic crustaceans

on Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Vietnam, Proceedings of ISER 169'n

International Conference, Bangkok, Thailand, 31-38. ISBN 978-93-88350-68-6

54. Sang Q. Tran, Binh T. Dang, Ame Levsen. 2018. Species diversity, infestation

and molecular phylogeny of Anisakis species (Nematoda: Anisakidae) frorn Tuna

(Perciformes: Scombridae) in Khanh Hoa province, Vietnam, Proceedings of ISFjR

169th International Conf'erence, Bangkok, llhailand, 5-10. ISBN 978-93-88350-

68-6

55. Jackson R. Roberts. Cova R. Arias . Kenneth M. Halanych . Binh 'f. Dang .

Stephen A. Bullard. 2018. A new genus and species of tultle blood fluke (Digenea:

Schistosomatoidea) from the Mekong snail-eating turtle, Malayemys subtrijuga

(Schlegel & Mu"ller) (Testudines: Geoemydidae) in Vietnam, with a reassessment

of related Asiatic turlle blood flukes and molecular phylogeny. Syst Parasitol

f2018) 95:133-145

56.Roberts, JR, R Ordlis-Ribeiro, BT Dang, KM Halanych, & SA Bullard.20l7.

Blood flukes of Asiatic softshell turtles: revision of Coeut'itrema Mehra, 1933

(Digenea: Schistosomatoidea) and description of a new species infecting Chinese

softshell llxtles, Pelodiscus sinensis, (Testudines: Trionychidae) cultured in the Da

Rang River Basin, Vietnam. Folia Parasitologica 63.

57.Ordlis-fubeiro, R, KM Halanych, BT Dang, MD Bakenhaster, CR Arias, & SA

Buliard. 2077. Two new species of Elopicola (Digenea: Aporocotylidae) from

Hawaiian ladyfish, Elops hawaiensis (South China Sea) and Atlantic



tarpon, Megalops allanticus (Gulf of Mexico) with a conment on monophyly of

elopornorph blood flukes. Parasilology International 66: 305-318.

58.Dang Thuy Binh, Vu Dang FIa Quyen, Tran Quang Sang, 1'ruong l'hi Oanh.

2016. Vibriosis in cultured seahorse (Hippocampus spp.) in Khanh Hoa Province,

Vietnam. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and

Fisheries (IJISABF), 2: 43-50

59.Roberts, JR, R Or6lis-Ribeiro, BT Dang, KM Halanych, & SA Bullard.2016.

Endocarditis associated with blood fluke infections (Digenea:

Aporocotylidae'. Psettarium cJ. anthicum) arnong aquacultured cobja

(Rachycentron canadum) frorn Nha l'rang Bay, Vietnam. Aquaculture 468:549-

557

60. S. H. Cheng, F, E. Anderson, A. Bergn.ran, G. N. Mahardika, Z. A. Muchlisin, B.

T. Dang, H. P. Calumpong, K. S. Mohamed.2014. Molecular evidence fbr co-

occurring. 2017. cryptic lineages within the Sepioteuthis cf.lessoniana species

complex in the lndian and Indo-West Pacific Oceans. Hydrobiologia(20 14)

725:165-188

6 I . Binh T. Dang, Glenn A. Bristow, Christoffer Schander, Bjorn Berland. 2013

Three new species of Pseudorhabdo$tnochus (Monogenea: Diplectanidae) frotn

Vietnarnese grouper (Epinephelus sp.) (Perciformes: Serranidae), Interr-rational

Journal of Aquatic Science. 4(2).

62.Dang, 8.T., Levsen, A., Schander, C., Bristow, G. A. 201 0. Sorne Ilaliotrerna

(Monogenea: Dactylogyridae) from cultured grouper (Epinephelus spp.) with

ernphasis on the phylogenetic position of Haliotremo cromileptis. Journal of

Parasitolosv 96.

NhaTrang,,ngdy 2 thdng I0 ndm2019

n cria ctr quan Nguoi khai ki t6n

PH0NG KH0A tl0c vA colg usHE (Ghi 16 chuc ctanh, hoc vi)
TFUdN

EAI H
NHA TRA

,/nJ{/rffi41
TS. D(ng Thrty Binh





M6u NCCB03
37/2014/rT-BKHCN

Md tdi khodn 12344
(Do co quan diCu henh Qui Shi)

LY LICH KHOA HOC

1, Th6ng tin cii nhAn

Ho vi tCn Pham Thu Thrly Ndm sinh 2411211980

Chfc danh khoa hoc TS Gi6i tinh N'1

Chrlc vu hdnh chinh I ruong Bo mon CMND 22558L925

T6n phdng, ban, b6 m6n ViQn Cdng ngh6 sinh hoc vd Mdi trudng (lnstitute of Biotechnology and
Environment)

T6n co quan cdng t6c Trudng Dai hgc Nha Trang

Dia chi co quan 56 02 Nguy6n Dinh Chi6u - Nha Trang Tinh/TP Kh5nh Hod

Di6n thoai c6 dinh 84-58-2461304 Di dQng 84-378t241.66

Email chinh thuycnsh@yahoo.com Fax 84-58-383207s

Email thay thd thuypt@ntu.edu.vn

Sd tdi kho6n

It4d tai ngAn h)ng

T6n chi nh6n h NH

2, Quii trinh aldo tao TRUdNI

fi Thdi gian T6n co sd d)o tao Chuy6n ngi nh Hoc vi DAI HQ

NHA TRAI1 1998-2002 Trudng D?i hgc Khoa hoc tU nhi6n,
Dai hoc Qu6c gia Hd NOi

H6a sinh hoc Cr?nnan\

2 2005-2009 Trtrdng Dai hoc Tdng hgp Greifswald,
CHLB Dfc

Sinh hoc phen t0 Ti6n sf

3, Quii trinh c6ng tiic

TT Thdi gian Co quan cong tdc Dia chi va DiCn tho?i Chr?c vu

1 0712002-0912009 Vi6n C6ng ngh6 sinh hqc, Vi6n Khoa
hoc vi Cdng nghQ ViQt Nam

18 Ho)ng Qu6c ViCt, Ha NOi Nghi6n curr
vi6n

10/2009-nay Viin C0ng nghQ sinh hoc vi mdi
trudng, Trudng DEi hoc Nha Trang

02 Nguy6n Dinh Chidu, Nha
Trang, KhSnh Hda

Gi6ng vi6n,
I ruong tro
m0n

4. Ngoei ngt (nh6n x6t theo c5c mfc: A- Ydu; B- Trung b)nh; C- Kh6; D- Thdnh thao)

Ngoai ngrl Doc vi6t N6i

Ti6ng Anh a L L

Ngoqi ng0 kh5c

5, Kinh nghi6m vi thinh tich nghi6n crlu



5.1.. Hudng nghion cuu chinh theo ttudi trong 5 ndm gdn d6y.
U^lq grunn phudng ph6p sinh hoc ph6n trl vd h6a sinh trong dinh danh v) nghien cuu da dang sinh hoc cOa sinh
v6t bidn

5.2. Kdt qua nghi6n cuu dd duoc cdng bd hodc ding kf trong 5 ndm gdn nhdt

TT Tdn d6 tdi/drr i5n Co quan
tdi hg kinh phi

Thdi gian thuc
hi4n

Vai trd

1 "Sdng loc phdn t0 c5c bacteriocin c6
tidm ndng kh6ng ung thu tir khu he vi
sinh v6t ngudi bing c6ch ti6p c6n tin
sinh hoc vi sinh hoc ph6n tff', m6 sd
106-YS.04-2014.40

Quy ph6t tri6n khoa hoc vd
cOng ngh6 qu6c Aia

0212075-02t20L8 Cdng t5c vi6n

"trng dung ky thu6t Real-time pCR dd
ph6t hi6n Salmonella enterica trono
m5u nudc vd thtrc phdm,', m5 sd -
TR2010-13-01

D6 t)i cdp trudng, trudng Dai
hoc Nha Trang

0412070-0412011, Ch0 nhi6m

"Nghi6n cr-ru m6t s6 ch0ng vi khudn
m6i ding dd s6n xudt orobiotics
phdng trit dich bdnh trong sin xudt
t6m hUm 6 Vi6t Nam", m5 s6
82011-13-02

D6 tli cdp B0, 86 Gi5o duc
vd Dao tao

04l20Lr-04t20L3 Lnu nnrem

A "Luu tr0, b6o t6n ngudn gen c6c loii
thriy h6i sdn Vi6t Nam',, md s6
B2009-13-01cEN

D6 tdi cdp 86, BQ Gi5o duc
va Dao tao, Nhi6m vu b6o
t6n ngudn gen

2009-2010 Cdng t6c vi6n

Ph6n lflp, tuydn chon vd nghiOn cuu
ddc di6m sinh hoc c0a vi khudn bidn
sinh bacteriocin ding lim thudc da
ndng trong nudi tr6ng h6i s6n, md s6
106.03-2011..34

Qul ph5t tridn khoa hoc vir
cdng ngh6 qudc gia

20LL-201,3 C0ng t5c vi6n

o "Nghi6n cuu srl dung vi khudn lactic
sinh bacteriocin trong b5o qu6n thlrc
phdm", m6 s6 82010-13-54

Dd tdi cdp 86, Bd Gi6o duc
vir Dio tao

412070-4120L2 Cdng t5c vi6n

7 "Ph5t hiQn virus g6y h6i chrlng ddm
trang WSSV (white spot syndrome
virus) tr6n tdm SI bing k! thuQr
LAMP (loop-mediated sothermal
amplification)", mE s6 TR2010-13-02

Trudng Dai hoc Nha Trang 412070-4l20LL C6ng tdc vi6n

8 "NghiCn cuu da dang sinh hoc ndm
phi du d ving ven bi6n Kh5nh Hda
dua tr6n c5ch tidp cQn phq thu6c ve
d6c l6p nudi cdy", md s6
106-NN.02-2016.70

Qui ph6t tridn khoa hoc vi
cdng ngh6 qu6c gia

412017-412020 Ch0 nhi6m d6
t)i

5,3. K6t que nghi6n cuu d5 duoc c6ng bd hodc ctdng kti

Ten tap cha
NxB/s6, Tap,
Trang aldng
c6ng trinh



1.1 Van Duy
Nguyen,
tnann tra
Nguyen, Thu
Thuy Pham,
Michael
Packianather,
Chi Hieu Le

2019 Molecular screening
and genetic diversity
analysis of anticancer
Azurin-encoding and
Azurin-like genes in
human gut microbiome
deduced through
cultivation.dependent
and
cultivation-independent
studies.

International
[4icrobiology,
Officiallournal
of the Spanish
Society for
Microbiology

1139-6709 LO sctE,
httpsJ/doi.org/10.1007/978-981-13-s859-3_117

\
\o\
\>'

J"
'!v

1.2 Van ouy
Nguyen, Thu
Thuy Pham,
Ngoc l.4inh

Quynh Pham

2014 Two novel strains of
bacteriocin.producing
Lactobacillus
plantarum and their
appljcation as
biopreservafive in
chill-stored fresh cobia
mear

Journal of Pure
and Applied
Microbiology,
8(2):
1547-1557

0973-7510 cd SCIE

Van Duy
Nguyen, Thu
Thuy Pham,
ThiHai
tnann
Nguyen, Thi
Thanh Xuan
Nguyen,
Lone Hoj

2074 Screening of marine
bacteria with
bacteriocinlike
activities and probiotic
potentialfor ornate
spiny iobster (Panulirus
ornatus) juvenile

Fish and
Shellfish
lmmunology,
40(I): 49-60

r050-4648 scl, lF 2.96, DOI: 10,1016/i,fsi.2014.06.017,

74 Thu Thuy
Pham, Thi
Hong NhiHo,
Van Duy
N9uyen

2014 Screening for
bacteriocin-like
anLimicrobial activity
against shrimp
pathogenic vibrios and
molecular identifi cation
of marine bacteria from
otter clam Lutraria
philippinarum

ThaiJ. VeL
Med.44(3)

1513-1874 c6 SCIE

2 B)ib6o qu6c t6 kh6c

3 BAi b6o kCn c6c tap chikhr)a hQc qu6c gia

Nguyen Van
Duy, Pham
Thu Thuy

2012 Phylogenetic diversity
of 165 rRNA genes in
beneflcial and
pathogenic bacteria
isolated from marine
animals in Vielnam

Journalof
Bio[echnology,
10(4A):
803-815

18r1-4989 c6

32 Pnam tnu
Thuy,
Nguyen Van
Duy

20L2 Bacteriocin production
by Proteus sp. isolated
from the intestine of
cobia

Journalof
Biotechnology,
10(4A):
793-801

1811-4989

Nguyen van
Duy, Pham
Thu Thuy

20ll Detection of
pathogenic Vibrio
parahaemolyticus
through toxin
gene-based PCR and
sequence analysis in
seafood in Nha Trang,
vietnam

lournalof
Science and
Technology,
49(1A)l
106.116,2011

0866
708X

KhOng c
,2

z
3.4 Pham Thu

Thuy,
Nguyen Van
Duy, Vo Thi
HA

2011 The development of
Realtime PCR method
for the detection of
Salmonella in water
and food

Journalof
Fisheries
Science and
Technology, 4:
68.73,2011

1859-2252

Pnam tnu
Thuy, Dahg
Thuy Binh,
Truong Thi
Thu Thuy,
Ngo Dang
Nghia

2011 Molecular phylogeny of
vernomouS cone snail
Conus spp. in fhe
coastal regions of
souLhern central of
Vietnam

Journalof
Fisheries
Science and
Technology

7859-2252 Kh6ng

4 860 c6o t?i hoi nghj qu6c gia/qu6c t€



Thi Kim Cuc
Nguyen, Thu
Thuy Pham,
ThiBich Mai
Huynh,
Thanh Hoang
Tran, N4ichael
Packianather,
Chi Hieu Le,
and van Duy
N9Uyen

Design and
Development of a
NovelAnticancer
Peptide from Human
Gut Microbiome by
Using Recombinant
Protein Engineering.

IFMEE
Proceedings,
Springer,69,
pp 693-697

Thu Thuy
Pham,
Christian
Scharf, Elke
Hammer, M.
Gesell, J.
Sonnemann,

J.8eck, Uwe
Vdlker

InvestigaLion of the
effects of the histone
deacelylase inhibitor
SAHA on the
medulloblastoma cell
line DAOY using
gelbased proteomics

lsolation, screening and
characterization of
marine
bacteriocin-producing
bacteria for the
development of
mul[i-functionai drugs
In aquacutture

Proceedings of
International
Conference on
Bien Dong,
Institute of
Oceanography,
Nha Trang,
r2-r4t912012

Khiic(S5ch chuy€n kh6o, b6ng s6ng chd, giAj thudng khoa hac)

X €n cia co quan c6ng tiic

wt6w

TFtUdN

Kh6nh Ho), ngey 04 thdng 10 ndm 2019
Ngudi khai

t\̂ilr--
//ht4l

Pham Thu Thiy



LY LICH KHOA HOC
CUA CA NHAN TIilJ. C HIEN NHTTM VU KTI&CN'

1Ru(

9at
NT{A

l. Hg vi t6n:

2. Ndm sinh: 1972

4. Hoc hdm: Kh6ng

Hoc vi: Ti6n si NIm dat hoc vi: 2013

5. Chirc danh nghiOn cfu:

Chric vu: Chn tich H6i tl6ng Trudng

6. Ei6n thoai: T6 chirc: 0258.3831148

7. E-mail : thangkt@ntu.edu.vn

Mobile: 0914070627

8. Td chri'c - noi lim viQc cria c6 nh6n dnng hj chri nhiQm:

T6n t6 chtc: Trudng Dai hoc Nha Tfang

T6n ngLrdi Ldnh rlao: PGS.TS. Trang Si Trung

Di6n thoai ngudi Lenh tlao: (0258) 2243868

Dia chi t6 chirc:02 Nguy6n Dinh Chi6u, Nha Trang, Kh6nh Hda

Trunng DH Nha Trang Cdng nghQ chil
biOn thriy sAn

Trudng DH Nha Trang C6ng ngh€ sau
thu hoach

Truong Dai hoc Khoa hoc
vd C6ng ngh6 Nauy
0{Tr.rtj)

C6ng nghd sinh
hoc

Thgc t4p sinh khoa hoc Truong DH qu6c gia
Pukyong (Hdn qu6c)

H6a hoc c6c hqp
chat tu nhien

10. Quri trinh c6ng tric

Khoa Ch6 bi6n thny 02 Nguy6n Dinh Chi6u,





s6n/Trudng Dai hoc
Nha Trang

Nha trang, Khdnh Hda

2007-2011 Gidng vi6n/Ph6
Tru<mg phdng

Phdng KHCN-HTQT,
Trudng DH Nha
Trang

02 NguySn Dinh Chi6u,
Nha trang, Kh6nh Hda

2011 - nay Gidng vi6n/
Trudng phdng

Phdng Hqp t6c DOi
ngoai, Trudng DH
Nha Trang

02 Nguy6n Dinh Chi6u,
Nha trang, Kh6nh Hda

20ts - 6t2019 Gidng vi0n/Ph6
Hidu truong

Trudng Dai hoc Nha
Trang

02 Nguy6n Dinh Chi6u,
Nha trang, Kh6nh Hda

6/2019 - nay Gi6ng vi6n/Cht
tich HET

Trudng Eai hoc Nha
Trang

02 Nguy6n Dinh Chi6u,
Nha trang, Kh6nh Hda

trinh c6ng b5 chri yilu
05.c6ng trinh fieu bi6u dd c6ng bii lien qron dijn nhi€m vu KH&CN ddng lry trong
at)

TT Tdn cdng trinh
(bdi bdo, c6ng trinh...)

Ld t6c gi6 hodc
ld il6ng tric gid

c6ng trinh

Noi cdng b6
(t€n tap chi dd ddng

c6ng trinh)
Ndm c6ng b6

I A gelling concept combining
chitosan and alginate - Proof
ofprinciple

T6c giit Biomacromolecules 2013

2 High Molecular Weight and
High Degree of
Deacetylation of Chitosan
Prepared from Squid Pens
(Loligo chenisis).

D6ng t6c gid Journal of Polymer
Materials

2017

3 Cristazine, a New Cytotoxic
Dioxopiperazine Alkaloid
from the MudflatSediment-
Derived Fungus
Chaetomium cristatum

D6ng tric gid Chemical and
Pharmaceutical
Bulletin

2016

4 One-step facile synthesis of
mesoporous
gr aphene / F qO a I chitosan
nanocomposite and its
adsorption capacity for a
textile dye

D6ng t6c gid Joumal of Water
Process Engineering

20t6

5 Chapter 8. Recovering
Bioactive Compounds from
Starch Wastes

T6c giir in Recovering
Bioactive
Compounds from
Agricultural Wastes

2017

12. Cfc dd tAi/tl6 6n, dg rin, nhiQm vg khic di chfr tri hoic tham sia
(!nryc-2 lliry CC! 44y t!Ae_q!i4y!,q4ghja;ryciru ct)a di tdi/di dn, ditin dans ky - niiu c6)

\
tNG \

il9c
(RANG,

__/
:/





Khdnh Hda, ngdy B thdng 10 ndm 2019

oc lJA coNG ilGHE

lnj6w

A,il

ten ae mt/ae an,
du dn, nhi€m vu dd tham gia Thdi gian ThuQc Chuong

trinh
Tinh trqng dA

tdi
Nghi0n cuu qui trinh thu h6i protein tir
dung dich m6u cri trong qu6 trinh chti bi6n
c6 Tra ohi 16

2008-2010 Cap BQ Dd nghi€m thu

Nghi6n cuu sin xu6t c6c sAn phAm gi6 tri
gia tdng tt phC liQu tdm tl6 r?ng dgng trong
n6ng nghi€p

20t4 - 2017 NhiQm 4r nghi
dinh thu v6i C6ng
hda Li6n bang
Drirc

Dd nghiQm thu

Nguli khai ki t6n

(Ghi rd ch danh, hpc vi)

DAI H





r-Y llcH ruoR uec

Ho & ten: Nguy6n Vin Duy

Ng?ry thiing nEm sinh:23/0L/7987

Qu6 qudn: Hdi Dudng

Chfc danh: Gi6ng vi6n cao c5p Hoc him/Hoc vi: PGS. TS

Cd quan c6ng t6c: Trudng Dai hoc Nha Trang

Chrlc vu: Ph6 Vi6n trudn& Vi6n C6ng ngh6 sinh hoc vd M6i trudng

Oia chi thudng tr(: 41 Bach Ding, phudc Ti6n, Nha Trang, Khdnh Hda

I, QUA TRJNH DAo TAo

L. Dai hoc:

- H€ Deo tao ci-r nh6n Khoa hoc Tii n5ng, ng)nh sinh hoc, Trudng Dai hoc Khoa hoc TLr nhien, Dai

hoc QuOc gia Ha N6i, 1999-2003

2. Sau dai hoc

- Ti6n sT chuy6n nglnh Vi sinh vat hoc, Trrrong Dai hoc tdng hdp Ernst-Moritz-Arndt Greifwald,
Duc,2005-2008

- visiting Research Fellow tai rrudng oai hoc Greenwich/ Trudng Dai hoc cardiff, vr-rong qu6c

Anh, vd Trddng Dai hoc Lisbon, B0 Deo Nha, 2OI7 -ZO1.B

II. HOAT DONG GIAruE ONY

cAc Hoc PHAN DAn/] ruHr€rvr

Bdc Dqi hoc:

Sinh hoc ph6n t&, Vi sinh m6i trLrdng, C6ng ngh€ probiotic

Bdc Sau dai hoc: Cao hocfii6n sT

sinh hoc ph6n t& tc bao, c6ng ngh6 vi sin h hi6n dai, KV thu6t phdn tich chdn do6n ph6n tir, C6ng

ngh6 probiotic tronB thrJc phdm vi thriy s6n

Enzyme vi sin h v6t (Thinh gidng tai Trudng Dai hoc Hoang t[r Songkla, Thili Lan, 2013)

GIAo TRiNH-BAI GIANG-SACH THAM KHAo



3.

4.

Nguy6n Vdn Duy (Chri bi6n), L€ D)nh Drlc, Nguy6n Thi Kim C0c, Pham Thu Thrly, Le Phuong

Chung (2015). Gido trinh C6ng ngh6 probiotic. NXB Khoa hoc vd K! thuAt, Hi N6i.

Nguyen The Han and Nguyen Van Duy (2017): Characterization and Applications of Marine

Microbial Enzymes in Biotechnology and Probiotics for Animal Health. /n: Se-Kwon Kim and

Fidel Toldrd, edilors, Advonces in Food ond Nutrition Reseorch, Vol. 80, Burlington: Academic

Press, pp. 37-74. ISBN: 978-0-12-809587-4.

Nguyen Van Duy (2016): "Marine glycans in relationship with probiotic microorganisms to
improve human and animal health". /n: Se-Kwon Kim (ed.), "Marine Glycobiology: Principles

and Applications", CRC Press, pp.61 84.ISBN: 978-1-4987 0961-3.

Nguyen Van Duy, Le Minh Hoang, Trang SiTrung (2013): "Application of probiotics from marine

microbes for sustainable marine aquaculture development". /n: Se-Kwon Kim (ed.), "Marine

Microbiology: Bioactive Compounds and Biotechnological Applications", Weinheim: Wiley, pp.

307 -349. ISBN : 978-3-527-33327 -1.

III. HOATDONG NGHIEN COU KHOA HQC

Ht.IdNG NGHIEN cOU

Hudng nghi6n cr-ru chinh: Vi sinh v5t hoc vi sr?c kh6e con ngudi v) al6ng vet thiy san
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Hoc Vi€n C6ng NghQ ChAu A (AIT),
Th6i Lan

Hoc cao hoc vd nghidn
cuu sinh

2004 - 2006
B0 m6n.Qudn ly chdt luqng vd an todn
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DINH HUU DONG, THAI MINH QUANG, PHAM THI KIM TRAM, DANG THI

THANH TTIYEN (2019), "POLYPHENOL CONTENT, PHYTOCTTEMTSTRY

COMPOSITIONS AND ANTIO)CDANT ACTIVITY OF DIFFERENT EXTRACTS

FROM MARINE SPONGE AAPTOS SUBERITOIDES GROWN IN NI{ATRANG

BAY, VIETNAM", International Joumal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,

Vol 11, Issue 9, 2019, Print ISSN: 2656-0097, Online ISSN: 0975-1491.

3. S6ch vh gi6o trinh

1) Dd Ven Ninh, Ngd Ddng Nghia, Vdn H Nguy€n Anh Tudn, Vfl Nggc

BQi, Ng6 Thi Hodi Duong, Nguy6n Thi My Hu<rng, Mai Thi TuytSt Nga, Nguy6n

Hiing Quang, Kh6ng Trung Thdng (200a), Cti tuoi, chiit luqng vd cdc biiin a6i vi cttiit

luqng @iAn dich ti tiilng Anh), Nxb. NOng nghiQp, Hn NOi, 2004.

2) D$e Vdn Hqp, D6 Minh Phpng, Vii Nggc BQi, Nguy6n Thuan Anh (2010),

Phdn ttch kidm nghiQm thqc phdm thtry sdn,Nxb. Khoa hgc vd K! thuflt, Hd NQi.

3) Tr6n Thi Luy6n, Nguy6n Tro.ng C6n, D6 Vdn Ninh, Nguy6n Anh Tu6n, Trang

Si Trung, Vii Nggc BQi (2010), Khoa hpc - C6ng nghQ Surimi vd cdc san phdm m6

piring Nxb Ndng nghiQp, TP. HCM.

4) Mai Thi Tuy6t Nga, Vt Ngqc BQi, Trdn Thi Bich Thriy (2016), Truy xutit

nguin g6c thrty sdn,Nxb. N6ng nghiQp, HdNQi.

5) Vt Duy D6, Vfl Ngqc BQi, Th6i VIn Dric, LO Thi Tudng (2017), Co sd thi6t

tii nha may ch6 bit5n thuc ptrAm, NxU. N6ng nghiQp, Hd NOi.

6) Dang XuAn Cudng, Vii Nggc BQi, Hoang ThAi Hd, Dang Buu Tung ThiQn,

Bii Huy Chich, Bti XuAn Vuong, Dinh Hfiu Ddng, Edo Trgng Hi6u (2017), Cdng

nehQ chii5t pectin tir mQt s6 thuc vft ph6 bi6n 6 ViQt Nam, S6ch chuyOn kh6o, Nxb.

N6ng nghi-Op, HA NQi.

7) Ding Xudn Cudng, Vii Nggc BOi, D6 Vdn Ninh, Ddo Trsng Hitiu, Hoang

ThAi He, Brii Huy Chich, Br)i Xudn Vuong (2017), polysaccharie rong d6 - Tinh ch6t

luu bi6n vd img dgng, S6ch chuy€n kh6o, Nxb. Ndng nghi€p, Hd NQi.

4. Giii thudng 1ve fffaCN;
- Gi6y chring nhQn cria BQ Gi6o duc vd Ddo t4o: Giang vi6n hudng d6n sinh vi€n

I4



c6 c6ng trinh doat gSii thuong ..sinh vi€n NCKH', ndm 2001.

- Bing Khen cria BQ Trudmg BQ gi6o dsc vd Ddo t4o, ngdy 25 th6ng 12 ndm
2007' (Da c6 thdnh tich hu6ng dan sinh vi6n tr4t gi6i nh6t, gi6i thuong ,,sinh vian
nghiAn cfia khoa hoc" ndm2007\.

NhaTrang, ngay I5 thdng I0 ndm 2018

Nguoi khai lcf tGn

PGS. TS. Vfi Nggc BQi

i

ffiw[st4'

15





PHỤ LỤC 3 

 

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Công nghệ sinh học 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN 

- Tiếng Anh: ADVANCED BIOTECHNOLOGY    

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(2-0)   

Đào tạo trình độ: Tiến sỹ       

Học phần tiên quyết:    

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các lý thuyết và khái niệm về các nguyên 
lý cơ bản và các kỹ thuật cốt lõi của công nghệ sinh học tiên tiến cũng như các khía 
cạnh khác của công nghệ sinh học hiện đại, như quyền sở hữu trí tuệ, tác động đến xã 
hội và tiềm năng thị trường của sản phẩm công nghệ sinh học. 

3. Mục tiêu:  

Học phần nhằm cung cấp các kiến thức và một số kỹ thuật của công nghệ sinh 
học tiên tiến, việc sử dụng công nghệ sinh học ở hiện tại và tương lai, và tác động của 
phát triển công nghệ sinh học mới đối với xã hội; nhằm giúp nghiên cứu sinh có thể 
giải thích, phân tích, đánh giá những khía cạnh kỹ thuật và xã hội của công nghệ sinh 
học tiên tiến và những thách thức trong việc ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, NCS có thể: 
a) Giải thích cơ sở khoa học và các kỹ thuật cốt lõi của công nghệ sinh học tiên 

tiến, các ứng dụng quy mô lớn của nó, và tác động của nó đối với xã hội, 
b) Phân tích các bài báo mới nhất trong các tạp chí công nghệ sinh học hàng đầu, 
c) Áp dụng kiến thức này để thảo luận về các vấn đề mà xã hội phải đối mặt do 

kết quả của việc ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh 
học. 

 5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

Nguyên lý cơ bản của Công nghệ sinh học tiên tiến 
Tốc độ của bể phản ứng sinh học 

Cân bằng oxy hóa khử và kiểm tra độ ổn định của thí 

nghiệm 

Các con đường trao đổi chất cơ bản và phân tích dòng 

sản phẩm trao đổi chất 

a, b 10  



1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

Các mô hình ở mức độ hệ gen 

Động học của bể phản ứng sinh học 

Ứng dụng mô hình động học để thiết kế tối ưu các nhà 

máy tế bào 

Ứng dụng hóa nhiệt động học trong Công nghệ sinh 

học 

2. 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Các công nghệ cốt lõi trong Công nghệ sinh học 

tiên tiến 
Công nghệ enzyme 

Kỹ thuật quá trình vi sinh vật 

Nuôi cấy và kỹ thuật tế bào thực vật 

Nuôi cấy tế bào động vật 

a, b 10  

3. 

 

3.1 

3.2 

3.3 

Một số khía cạnh khác của Công nghệ sinh học tiên 

tiến 
Quyền sở hữu trí tuệ trong công nghệ sinh học 

Tác động xã hội của công nghệ sinh học 

Phát triển, quản lý và điều khiển quá trình công nghệ 

sinh học 

c 10  

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai 

thác tài 
liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 John Villadsen 
(ed.) 

Advanced 
biotechnology. 

Volume:  
Fundamental 

bioengineering 

2016 Wiley-
VCH 

Thư 
viện 
hoặc 
GV 
cung 
cấp 

 
 

x 

 

2 Toshiomi 
Yoshida, Sang 
Yup Lee, Jens 
Nielsen, Gregory 
Stephanopoulos 
(eds.) 

Advanced 
Biotechnology. 

Volume: Applied 
Bioengineering: 
Innovations and 

Future Directions 

2017 Wiley-
VCH 

Thư 
viện 
hoặc 
GV 
cung 
cấp 

x  
 

3 Love, J. 
Christopher (ed.) 

Advanced 
Biotechnology. 

Volume 2: Micro- 
and nanosystems 
for biotechnology 

2016 Wiley 
Verlag 

Thư 
viện 
hoặc 
GV 
cung 
cấp 

 x 

4 Christoph 
Wittmann, James 
C. Liao (eds.) 

Advanced 
Biotechnology. 

Volume: Industrial 

2017 Wiley-
VCH 

Thư 
viện 
hoặc 

 x 



Biotechnology: 
Microorganisms 

GV 
cung 
cấp 

5 A. Fiechter 
(Editor), T. Beppu 
, V.S. Bisaria, 
A.L. Demain , A. 
Fang, T.K. 
Ghose, J. Hollo, 
U.P. 
Kralovanszky , H. 
Kumagai , M. 
Roehr  

Advanced in 
biochemical 
engeneering 

biotechnology. 
History Of Modern 
Biotechnology (Vol 

I, II) 

2000 Springer Thư 
viện 
hoặc 
GV 
cung 
cấp 

 x 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Đọc, trình bày bài báo và viết tiểu luận a, b 30 

2 Nghiên cứu sinh làm việc độc lập hoặc theo 
cặp để viết một ý tưởng nghiên cứu hoặc 
kinh doanh về một sản phẩm công nghệ sinh 
học mới, sau đó trình bày ý tưởng này và 
tranh luận với các nghiên cứu sinh khác. 

a, c 40 

3 Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: tự luận, đề mở 

a-c 30 

   
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 
 
 
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 
 

 VIỆN TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 

 
  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Công nghệ sinh học 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC  

- Tiếng Anh: TRENDS IN BIOTECHNOLOGY    

Mã học phần:        Số tín chỉ: 2(2-0) 
   

Đào tạo trình độ: TS        

Học phần tiên quyết:      

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh kiến thức tổng quan về các xu hướng 
phát triển hiện đại đang định hình công nghệ sinh học, bao gồm sự tích hợp các thành 
tựu công nghệ tiên tiến và tin học trong các kỹ thuật sinh học để nâng cao hiệu quả và 
mở rộng ứng dụng, đặc biệt là trong y học, thực phẩm và sản xuất các chế phẩm sinh 
học với qui mô công nghiệp.   

3. Mục tiêu: 

 Giúp NCS có tầm nhìn để định hướng nghiên cứu theo các xu hướng hiện đại, 
làm cơ sở để xây dựng kế hoạch nghiên cứu sau TS, tham gia hoạch định chính sách 
và chiến lược nghiên cứu khi tham gia công tác quản lý sau này.   

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, NCS có thể: 

 a) Có tầm nhìn bao quát về các xu thế phát triển hiện đại của CNSH  

 b) Đánh giá được mức độ tiên tiến của một hướng nghiên cứu và chọn hướng 
nghiên cứu phù hợp. 

         c) Có khả năng tự học và tiếp thu các xu thế hiện đại.  

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Kỹ thuật giải trình tự tiên tiến và ứng dụng 

(Sequencing advances and Applications) 

Các kỹ thuật giải trình tự tiên tiến 

Kết hợp kỹ thuật giải trình tự và tin sinh học 

Ứng dụng của kỹ thuật giải trình tự tiên tiến 

a, b, c 6 0 



2 

 

2.1 

2.2 

 2.3 

Liệu pháp gen và thành tựu (Gene Therapy and 

Fruitions) 

Kỹ thuật gen  

Ứng dụng kỹ thuật gen trong điều trị 

Thành tựu và triển vọng 

a, b,c, 6 0 

  3 

 

 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

Ảnh hưởng của cảm biến mật độ tới hạn đến trao đổi 

chất vi khuẩn và bảo vệ sức khoẻ con người (Impacts 

of Quorum Sensing on Microbial Metabolism and 

Human Health) 

Phương thức giao tiếp vi khuẩn bằng cảm biến mật 

độ tới hạn 

Vai trò của giao tiếp vi khuẩn trong các quá trình trao 

đổi chất 

Ứng dụng của giao tiếp vi khuẩn trong việc bảo vệ 

sức khoẻ con người 

a,b,c 6 0 

4 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Hệ thống sinh học không tế bào (Cell free 

biosystems) 

Kỹ thuật các phản ứng sinh học không tế bào 

Các đặc trưng của hệ thống sinh học không tế bào 

Các ứng dụng của hệ thống sinh học không tế bào. 

a,b,c 6 0 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

Phát triển Công nghệ sinh học xanh (Green 

biotechnology) 

Khái niệm công nghệ sinh học xanh trong nông 

nghiệp 

Vai trò của công nghệ sinh học xanh trong an ninh 

lương thực và đáp ứng biến đổi khí hậu 

Triển vọng phát triển công nghệ sinh học xanh 

a,b,c 6 0 

6. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Zhong, Jian-
Jiang 

Future trends in 
biotechnology 

2013 Springer Thư viện hoặc 
GV cung cấp 

X  



2 An-Ping 
Zeng 

 

Fundamentals and 
Application of 
New 
Bioproduction 
Systems 

2014 Springer  Thư viện 
hoặc GV cung 
cấp 

 X 

3 Jens Nielsen 

 

Biotechnology for 
the future 

2005 Springer Thư viện hoặc 
GV cung cấp 

 X 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:  

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Viết một tiểu luận  a,b 50% 

2 Chuyên cần (Tham dự lớp >80%)  Điều kiện để 
công nhận điểm 

 3 Thi viết a,b, 50% 
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 
 
 
 
                                                                                        PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
 
  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Công nghệ sinh học 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

- Tiếng Anh: PROJECT DESIGN AND MANAGEMENT FOR 
BIOTECHNOLOGY   

Mã học phần:        Số tín chỉ: 2(2-0) 
   

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:      

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cho nghiên cứu sinh về những phương 
pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong Công nghệ sinh học, các bước và cách thức 
tiến hành xây dựng một dự án cũng như quản lý dự án một cách có hiệu quả, tập trung 
vào các dự án Công nghệ sinh học.   

3. Mục tiêu: 

 Giúp NCS nắm được nội dung một dự án, biết cách xây dựng và quản lý dự án 
một cách hiệu quả, nhất là các dự án Công nghệ sinh học.   

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh 
có thể: 

 a) Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong Công nghệ 
sinh học 

b) Xây dựng dự án bao gồm nội dung và các bước tiến hành xây dựng dự án  

c)  Quản lý dự án một cách hiệu quả về tất cả các khía cạnh của dự án, nhất là 
nhân sự, tài chính, chất lượng dự án 

d)  Trình diễn xây dựng và quản lý dự án.  

  

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 

 

1.1 

CHƯƠNG 1: Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong Công nghệ sinh học 

Bắt đầu nghiên cứu khoa học (doing science) 

a 10 0 



1.2 

 

1.3 

1.4 

Hỏi câu hỏi (Asking questions): Hình thành giả 

thuyết khoa học và dự đoán 

Trả lời câu hỏi (answere questions): Các thử nghiệm 

Trình bày thông tin (presenting information): trình 

bày bảng, hình, văn bản khoa học; viết báo cáo, dự 

án; trình bày (nói) tại hội nghị khoa học 

2 

2.1 

2.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

CHƯƠNG 2: Xây dựng dự án Công nghệ sinh học 

Mở đầu về xây dựng dự án nghiên cứu 

Xây dựng ý tưởng dự án (conceptual design) 

- Mục tiêu nghiên cứu 

- Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

- Câu hỏi nghiên cứu 

- Xác định ý tưởng dự án 

Kỹ thuật xây dựng dự án (technical research design) 

- Chiến lược nghiên cứu 

- Vật liệu nghiên cứu 

- Kế hoạch nghiên cứu 

Phương pháp đánh giá dự án 

b, d 10 0 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 3: Quản lý dự án Công nghệ sinh học  

Quản lý dự án là gì? 

Cách tiếp cận hệ thống trong quản lý dự án 

Phương pháp quản lý dự án 

- Quản lý tổng thể dự án (Project integration 

management) 

- Quản lý phạm vi dự án (Project scope 

management) 

- Quản lý thời gian dự án (Project time 

management) 

- Quản lý tài chính dự án (Project cost 

management) 

- Quản lý chất lượng dự án (Project quality 

management) 

- Quản lý nhân sự dự án (Project human 

resource management) 

- Quản lý truyền thông dự án (Project 

c, d 10 0 



 

 

 

 

 

3.4 

communications management) 

- Quản lý rủi ro dự án (Project risk 

management) 

- Quản lý mua sắm dự án (Project procurement 

management) 

Quản lý dự án quốc tế 

6. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài liệu 
chính 

Tham 
khảo 

1 Barnard, 
Christopher 
J.; Gilbert, 
Francis 
Sylvest; 
McGregor, 
Peter 

Asking 
questions in 
biology : a 
guide to 
hypothesis 
testing, 
experimental 
design and 
presentation in 
practical work 
and research 
projects 

2017 Pearson 
Higher 
Education 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

X 

(Chương 
1) 

 

2 Piet 
Verschuren, 
Hans 
Doorewaard 

Designing a 
Research 
Project: Second 
Edition (2nd ed.) 

2010 Eleven 
International 
Publishing 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

X 

(Chương 
2) 

 

3 John M. 
Nicholas, 
Herman 
Steyn 

Project 
Management 
for Engineering, 
Business and 
Technology (4th 
ed.) 

2012 Routledge Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

X 

(Chương 
3) 

 

4 Jack R. 
Meredith, 
Samuel J. 
Mantel 

Project 
management: A 
Managerial 
Approach (8th 
ed.) 

2012 John Wiley 
& Sons 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

 X 

 

 



7. Đánh giá kết quả học tập:  

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Viết và trình bày một dự án nghiên cứu để 
cho nghiên cứu sinh khác đánh giá, đồng 
thời tham gia đánh giá dự án nghiên cứu của 
nghiên cứu sinh khác 

b, d 50% 

2 Chuyên cần (Tham dự lớp >80%)  Điều kiện để 
công nhận điểm 

3 Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: tự luận, đề mở 

a,c,d 50% 

   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
 
 
 
 
                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Công nghệ sinh học 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần:      

- Tiếng Việt: VẬT LIỆU SINH HỌC  

- Tiếng Anh: BIOMATERIALS   

Mã học phần:        Số tín chỉ: 2 (2-0) 
   

Đào tạo trình độ: TS       

Học phần tiên quyết:     

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh các kiến thức căn bản về đặc trưng, 
cấu trúc, tính chất, quan hệ cấu trúc-tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu được 
sử dụng trong công nghệ sinh học bao gồm các vật liệu có nguồn gốc sinh học và các 
vật liệu không sinh học được dùng trong các kỹ thuật cấy ghép y học.  

3. Mục tiêu: 

 Nhằm trang bị cho người học kiến thức căn bản về các loại vật liệu sử dụng 
trong công nghệ sinh học, từ đó biết cách phân loại, đánh giá, chọn lựa  vật liệu 
phù hợp cho công tác nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, NCS có thể: 

 a) Phân loại được các loại vật liệu và biết cách đo lường các tính chất cơ bản.
  

 b) Lựa chọn vật liệu phù hợp cho mục đích nghiên cứu. 

         c) Nghiên cứu phát triển vật liệu mới. 

  

5. Nội dung: 

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

Các khái niệm cơ bản 

Cấu trúc vật rắn 

Các đặc trưng cơ học và vật lý của vật liệu 

a,b,c 6 0 

2 

2.1 

2.2 

Các vật liệu cấy ghép  phi sinh học 

Vật liệu cấy ghép kim loại 

Vật liệu cấy ghép gốm 

a,b,c 6 0 



2.3 

2.4 

Vật liệu cấy ghép polyme 

Vật liệu cấy ghép composite 

  3 

3.1 

3.2 

3.3 

Các vật liệu cấy ghép sinh học 

Các polyme sinh học: protein và polysaccharide 

Quan hệ cấu trúc tính chất của các polyme sinh học 

Các ưu điểm của polyme sinh học 

a,b,c 6 0 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Các đáp ứng của mô đối với sự cấy ghép 

Quá trình liền vết thương 

Đáp ứng của cơ thể đối với sự cấy ghép 

Tương thích về huyết học 

Tính gây ung thư 

a,b,c 6 0 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Ứng dụng của vật liệu sinh học 

Kỹ thuật tạo các giá thể dùng trong kỹ thuật mô 

Qúa trình tái tạo mô da, xương, sụn, mạch máu 

Kỹ thuật nhả chậm thuốc 

Kỹ thuật cố định tế bào 

a,b,c 6 0 

 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Joon 
Park,  R. S. 
Lakes 

 

Biomaterials: 
Introduction 

2007 Springer Thư viện X  

2 Jeffrey O. 
Hollinger 

 

An 
Introduction to 
Biomaterials, 
Second Edition 

2011 CRC 
Press 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

 X 

3 Ngô Đăng 
Nghĩa 

Polymer sinh 
học biển 

2013 NXB 
GD 

Thư viện  X 

4 Kim Se-
Won 

Marine 
Biomaterials 

2013 CRC 
Press 

Thư viện  X 

 



7. Đánh giá kết quả học tập: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Viết tiểu luận a,b, 50 

2 Thi kết thúc học phần a,b,c, 50 

   3 Chuyên cần/thái độ (tham dự lớp >80%) Điều kiện dự thi  
   
  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 
 
 
 
 
  PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
 
   
  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Sinh học 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: HỆ GEN HỌC 

- Tiếng Anh: GENOMICS     

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(2-0)   

Đào tạo trình độ: Tiến sĩ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức về tổng thể bộ gen của sinh 
vật cùng các kĩ thuật nhằm giải mã, tổng hợp và phân tích trình tự, cấu trúc cũng như 
chức năng của bộ gen như kĩ thuật DNA tái tổ hợp, phương pháp giải mã DNA và tin 
sinh học. Ngoài ra, học phần cũng nghiên cứu sự tương tác giữa các locus và alen 
trong hệ gen như sự át alen, sự đa hiệu của gen hay ưu thế lai. 

3. Mục tiêu: 

 Giúp NCS có hiểu biết về bộ gen và các kĩ thuật liên quan, từ đó có thể ứng 
dụng các hiểu biết đó trong các hướng nghiên cứu của mình. Ngoài ra, hệ gen học 
(genomics) và hệ protein học (proteomics) là 2 môn học bổ trợ và liên quan mật thiết 
với nhau. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, NCS có thể: 

 a) phân biệt được sự thay đổi của thời kì trước và sau khi có khái niệm về bộ 
gen. 

 b) trình bày và phân tích được điểm mạnh và yếu của phương pháp giải mã và 
phân tích bộ gen. 

 c) nhận biết và phân tích được các khái niệm thuộc lĩnh vực hệ gen học. 

          d) phân tích được các ứng dụng của hệ gen học trong lĩnh vực thủy sản/thực 
phẩm và y dược. Từ đó, để xuất ứng dụng trong hướng nghiên cứu mình quan tâm. 

 e) đọc hiểu và trình bày chuyên sâu được các vấn đề khoa học liên quan tới hệ 
gen học. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

Giới thiệu về bộ gen 

Thời kì tiền bộ gen (pre-genome era) 

a 

 

4 0 



1.2 

1.3 

1.4 

Bộ gen và cấu trúc gen (genome and gene structure) 

Di truyền ngoài bộ gen (epigenetic) 

Thời kì omics: genomics, trancriptomics, proteomics 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Giải mã bộ gen 

Các dự án giải mã bộ gen (genome project) 

Kĩ thuật giải mã bộ gen 

Kĩ thuật phân tích bộ gen 

b, e 9 0 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Các lĩnh vực của Hệ gen học 

Population genomics 

Comparative genomics 

Funtional genomics 

Ecological genomics 

c, e 9 0 

 4 

4.1 

4.2 

4.3 

Ứng dụng của Hệ gen học 

Trong y dược 

Trong thực phẩm/thủy sản 

Trong các lĩnh vực khác 

d, e 8 0 

6. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 
Nhà xuất 

bản 
Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Arthur M. 
Lesk 

Introduction to 
genomics 

2012 Oxford 
University 

GV cung cấp x  

2 Guido Grandi 
(ed.) 

Genomics, 
Proteomics and 
Vaccines 

2004 John 
Wiley & 
Sons, Ltd. 

Thư viện số 
Đại học Nha 
Trang 

 x 

3 S.B. 
Primrose and 
R.M. 
Twyman 

Principles of 
Gen 
Manipulation 
and Genomics 
(7th edition) 

2006 Blackwell 
publishing 

Thư viện số 
Đại học Nha 
Trang 

 x 

4 Tatiana 
Tatarinova 
and Owain 
Kerton (ed.) 

DNA 
Methylation – 
From Genomics 
to Technology 

2012 InTech Thư viện số 
Đại học Nha 
Trang 

 x 

5 Chittaranjan 
Kole 

Genetics, 
Genomics and 
Breeding of 
Crop Plants  

2012-
2014 

CRC Press Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

 x 



 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Thuyết trình e 30 

2 Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: tự luận, đề mở 

a-d 70 

   
  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 
 

Giảng viên biên soạn Chữ kí 

TS. Phạm Thị Minh Thu 
 

 
 
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy 
 

 
 
 

TS. Phạm Thu Thủy 
 

 
 
 

 VIỆN TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
 
 
 
 
   
  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Sinh học 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: HỆ PROTEIN HỌC 

- Tiếng Anh: PROTEOMICS    

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2(2-0)   

Đào tạo trình độ: Tiến sỹ       

Học phần tiên quyết:   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các khái niệm cơ bản về proteomics, một 
số kỹ thuật cơ bản sử dụng trong nghiên cứu proteomics hiện nay bao gồm: các kỹ 
thuật phân tách, nhận diện, phân tích cấu trúc protein/peptit, so sánh định lượng các hệ 
protein (proteome), phân tích tương tác protein-protein và các cải biến protein sau 
dịch mã cũng như các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của proteomics. 

3. Mục tiêu:  

Học phần nhằm cung cấp các kiến thức và một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên 
cứu các hệ protein (nhận dạng, định lượng, phân tích cấu trúc và chức năng) từ đó 
giúp người học hiểu thêm về cấu trúc và chức năng của các protein trong bức tranh 
tổng thể ở mức độ tế bào trong các điều kiện sinh học khác nhau từ đó ứng dụng 
chúng trong các hướng nghiên cứu chuyên sâu về chức năng của hệ gen. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, NCS có thể: 
a) Giải thích được các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu proteomics bao gồm: hệ 

protein (proteome), proteomics, genomic chức năng, proteomic định lượng, …. 
b) Giải thích được sự cần thiết của proteomics trong nghiên cứu chức năng của 

các hệ gen, các lĩnh vực khác nhau, ứng dụng và triển vọng của proteomics   
c) Trình bày được các chiến lược và giải thích được nguyên lý chung của các 

phương pháp phân tách, tinh sạch protein/peptit  
d) Trình bày được các chiến lược và giải thích được nguyên lý chung của các 

phương pháp nhận diện protein  
e) Trình bày được các chiến lược và giải thích được nguyên lý chung của các 

phương pháp khác biệt biểu hiện các hệ protein 
f) Trình bày được các chiến lược và giải thích được nguyên lý chung của các 

phương pháp phân tích cấu trúc protein  
g) Trình bày được các chiến lược và giải thích được nguyên lý chung của các 

phương pháp phân tích tương tác giữa các protein, giữa protein với các cấu tử 
đặc hiệu (đồng kết tủa miễn dịch, sắc ký ái lực,  



h) Trình bày được các chiến lược và giải thích được nguyên lý chung của các 
phương pháp phân tích các cải biến protein sau dịch mã 

i) Khai thác một số cơ sơ dữ về gen và protein, sử dụng một số công cụ tin sinh 
để  phân tích trình tự, dự đoán cấu trúc protein, xây dự bản đồ liên hệ protein    

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Giới thiệu về hệ protein học (proteomics) 
Lịch sử phát triển của proteomics 

Hệ protein và proteomics 

Sự cần thiết của proteomics 

Các cách tiếp cận chính trong proteomics  

Các lĩnh vực khác nhau của proteomics 

Ứng dụng của proteomics 

Những thách thức trong nghiên cứu proteomics 

a, b 2  

2. 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

Các kỹ thuật phân tách protein/peptit trong nghiên 

cứu proteomics  
Nguyên lý chung của việc phân tách protein/peptit 

trong proteomics 

Kỹ thuật điện đi (1 chiều, 2 chiều)  

Kỹ thuật sắc ký lỏng đa chiều (MDLC) 

c 4  

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Các phương pháp nhận diện (identify) protein 
Phương pháp miễn dịch 

Phương pháp PMF  

Phương pháp xác định trình tự de novo 

Phương pháp khối phổ  

Kỹ thuật protein array/protein chip 

d 6  

4 

4.1 

4.2 

 

 

Proteomic định lượng 
Kỹ thuật 2D-DIGE 

So sánh định lượng các hệ protein (proteome) nhờ 

khối phổ 

− Các phương pháp dựa trên việc đánh dấu 

protein/peptit (label based methods) 

− Các phương pháp không dựa trên việc đánh dấu 

protein/peptit (label free methods) 

e 8  

5 

5.1 

5.2 

Proteomic cấu trúc  
Phương pháp phân tích cấu trúc protein 

Dự đoán cấu trúc không gian của protein 

f 2  

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Proteomic tương tác 
Các loại tương tác protein-protein trong tế bào 

Ảnh hưởng sinh học của tương tác protein-protein 

Phương pháp phân tích tương tác giữa các protein 

g 2  



7 

7.1 

7.2 

 

Phân tích các biến đổi protein sau dịch mã  
Các biến đổi protein hậu dịch mã (PTMs) 

Phương pháp phân tích các biến đổi protein hậu dịch 

mã 

h 4  

8 

8.1 

8.2 

Các cơ sở dữ liệu về protein và các hệ protein 
Cơ sở dữ liệu về trình tự protein 

Một số công cụ phân tích protein trực tuyến 

i 2  

6. Tài liệu dạy và học:  

STT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Phan 
Văn Chi 

Proteomics Khoa 
học về hệ protein 

2006 Viện 
KHCN 

Việt 
Nam 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

 
 

x 

 

2 Richard 
Twyman 

Principles of 
Proteomics, 2nd 

Edition 

2014 Garland 

Science 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

 
 

x 

3 Josip 
Lovric 

Introducing 
Proteomics: From 

Concepts to 
Sample 

Separation, Mass 
Spectrometry and 
Data Analysis 1st 

Edition 

2011 Wilew 
Black 
Well 

Thư viện 
hoặc GV 
cung cấp 

 
 

x 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Làm tiểu luận và thuyết trình b-h 30 

2 Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: tự luận, đề mở 

a-i 70 

   
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 
 
 

TS. Phạm Thu Thủy 

 VIỆN TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 

Bộ môn: Sinh học 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt:                          SINH THÁI HỌC PHÂN TỬ 

- Tiếng Anh:                          MOLECULAR ECOLOGY 

Mã học phần:       Số tín chỉ: 2 (2-0)   

Đào tạo trình độ:   Tiến sĩ     

Học phần tiên quyết:      

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức cơ bản về di truyền quần thể 

và sử dụng các chỉ thị phân tử và di truyền trong lĩnh vực sinh thái học hành vi, sinh 

thái quần thể, quản lý tài nguyên và sinh thái học tiến hóa, với sự nhấn mạnh về tác 

động của con người đến quá trình tiến hóa tự nhiên và tương tác ở mức độ cá thể, 

quần thể và loài. Mỗi bài giảng sẽ bao gồm lý thuyết, phương pháp thống kê suy luận, 

ví dụ thực nghiệm và các ứng dụng. 

3. Mục tiêu: 

Khóa học nhằm cung cấp cho NCS một cái nhìn tổng quan về sinh thái phân tử và làm 

quen với các phương pháp tiên tiến được sử dụng trong sinh thái học phân tử và 

những thách thức trong nghiên cứu thực nghiệm, đồng thời kích thích NCS phát triển 

ý tưởng để giải quyết và mở rộng phạm vi nghiên cứu. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, NCS có thể: 

a)  Phân tich và tổng hợp kiến thức về tác động của biến đổi di truyền đến sinh 

thái và tiến hóa của sinh vật  

b) Phát hiện và đánh giá các biến thể di truyền ở các cấp độ khác nhau (Biến thể 

alen, biến đổi bên trong và giữa các cá thể, giữa các quần thể và loài) 

c)  Phân tích, lựa chọn và áp dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện và 

phân tích sự biến đổi ở gen, hệ gen trong và giữa các cá thể, giữa các quần thể 

và loài 

d) Phân biệt các mô hình khác nhau của sự tiến hóa ở mức độ gen và protein 



5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Đại cương về sinh thái học phân tử 

Sinh thái học phân tử là gì? 

Lịch sử của Sinh thái học phân tử. 

Ứng dụng kỹ thuật phân tử trong sinh thái và tiến hóa 

a,b,c 5  

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Đa dạng di truyền trong quần thể tự nhiên 

Biến thể trung tính và biến thể thích nghi 

Đa dạng di truyền 

Genetic drift, gene flow, mutation 

b,c 5  

3 

3.1 

3.2 

 

3.3 

Chỉ thị phân tử 

Chỉ thị protein (Alozyme) 

Chỉ thị dựa trên phương pháp PCR (mt DNA, 

Microsatelite, SNPs) 

Chỉ thị dựa trên phương pháp lai phân tử (REFT, 

RADP, Microaray…) 

c,d 5  

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Di truyền quần thể 

Đa dạng di truyền quần thể 

Khoảng cách di truyền 

Cấu trúc quần thể 

 Kích thước quần thể, mô hình di cư 

b,c,d 5  

5 

5.1 

5.2 

5.3 

Tiến hóa phân tử và phát sinh chủng loại 

Các mô hình tiến hóa 

Di truyền mã vạch (DNA barcoding) 

Xây dựng cây phát sinh loài 

b,c,d 5  

6 

6.1 

 

6.2 

6.3 

Sinh thái học phân tử và bảo tồn 

Giá trị của đa dạng sinh học và sự suy giảm đa dạng 

sinh học 

Phạm vi bảo tồn và Di truyền học  

Ứng dụng di truyền trong bảo tồn  

a-d 5  



6. Tài liệu dạy và học:  

ST
T 

Tên tác 
giả 

Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài liệu 
chính 

Tham 
khảo 

1 Allendor
f, F. and 
G. 
Luikart 

Conservation 
and the 
Genetics of 
Populations 

2007 Blackwell 
Publishing, 
Oxford, UK 

Online 
book  

(https://ww
w.academi
a.edu/1015

3431 

x  

2 Graham 
Rowe; 
Michael 
Sweet; T
revor J 
C 
Beebee 

An 
introduction 
to molecular 
ecology 

2017 Oxford, 
United 
Kingdom; 
New York, 
NY : 
Oxford 
University 
Press,  

Thư viện 
hoặc GV 
cung câp 

x  

3 Page, 
R.D.M, 
Holmes, 
E.C 

Molecular 
Evolution 
 

1998 Blackwell 
Publishing. 
346 pp. 

Thư viện 
hoặc GV 
cung câp 

 x 

 

7. Đánh giá kết quả học tập: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa kỳ a, b, c 15% 

2 Tiểu luận/thuyết trình c, d 25% 

3 Chuyên cần  10% 

4 Thi kết thúc học phần (viết) a-d 50% 

   

  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

   

                                                                              TS. Đặng Thúy Bình 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 


