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Phần I.  
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Nha Trang 

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản được thành lập 

ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam), ngày 16/8/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa 

Thủy sản tách thành Trường Thủy sản, năm 1977 Trường đổi tên thành Trường Đại 

học Hải sản, năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006 

Trường đổi tên thành 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. 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 4 trình độ bao gồm: đào tạo trình độ tiến 

sĩ từ năm 1987 với 5 chuyên ngành đã có 69 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đào tạo trình 

độ thạc sĩ từ năm 1992 với 14 chuyên ngành đã có 2074 học viên tốt nghiệp, đào tạo 

trình độ đại học 32 ngành và chuyên ngành đã có 54 khoá với 30.794 sinh viên tốt 

nghiệp, đào tạo trình độ cao đẳng 15 ngành đã có 22 khoá với 6.512 sinh viên tốt 

nghiệp và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 7 ngành đã có 16 khoá với 5.078 học sinh 

tốt nghiệp. 

Tính đến thời điểm tháng 6/2019, Trường có tổng số 596 cán bộ viên chức, 

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; 18 giảng viên 

cao cấp; 60 giảng viên chính, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số 

giảng viên cơ hữu là 29,5 % tỷ lệ giảng viên cơ hữu, có trên 50% giảng viên có trình 

độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với nước ngoài và phát huy quyền tự chủ trong học 

thuật. Cán bộ, viên chức hành chính có 17% trình độ thạc sĩ trở lên. Đội ngũ giảng 

viên có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và có trình độ cao ngày càng được trẻ 

hóa. Ngoài ra Trường Đại học Nha Trang có một đội ngũ cán bộ, giáo viên mời giảng 

với hơn 70 người có học vị/học hàm Tiến sĩ trở lên đã và đang giảng dạy tại các 

trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy. 

Với đội ngũ giảng viên như trên có đủ trình độ và năng lực tổ chức đào tạo các ngành, 

chuyên ngành ở các trình độ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ. 
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Nhà trường có 9 khu giảng đường với diện tích 24.474 m2, gồm 124 phòng học 

có sức chứa từ 60 đến 200 sinh viên/phòng, đạt tỷ lệ 3,26 m2/1 sinh viên (hiện Trường 

có khoảng 15.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; tổ chức học 03 

buổi/ngày: sáng, chiều, tối). Các phòng học được trang bị các thiết bị như Projector, hệ 

thống âm thanh, máy tính nối mạng internet để hỗ trợ dạy và học. 

Hiện Nhà trường có 77 phòng thí nghiệm thực hành với diện tích sàn xây dựng 

là 4.932 m2. Các phòng thí nghiệm thực hành được trang bị các vật tư và thiết bị cần 

thiết, đồng bộ, hiện đại đáp ứng đào tạo trình độ tiến sĩ. Nhà trường có 04 viện nghiên 

cứu (Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thuỷ, Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác 

Thủy sản, Viện Nuôi trồng Thuỷ sản, Trung tâm Giống và Bệnh học Thuỷ sản), 03 

trung tâm đào tạo và khoa học công nghệ, 03 trại thực nghiệm (tại Cam Ranh, Ninh 

Phụng, Hòn Rớ) với tổng diện tích mặt bằng là: 342.123,52 m2 đạt tỷ lệ 22,8 m2/1 sinh 

viên. Các viện và trung tâm này ngoài phục vụ đào tạo còn là nơi nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ và sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế 

cho các tỉnh Nam Trung Bộ và cả nước. 

Thư viện của trường bao gồm 4 toà nhà có tổng diện tích sử dụng 5.500 m2, toạ 

lạc trên diện tích 12.000m2. Thư viện có hơn 1000 chỗ ngồi cùng hệ thống kho sách, 

báo chí, luận văn, luận án, phòng tra cứu trực tuyến, truy cập internet và đa phương 

tiện theo hình thức kho mở; xưởng in phục vụ cho in và phát hành tài liệu. Tài nguyên 

của thư viện hiện nay có tài liệu in với 58.852 cuốn sách tiếng Việt, 2.024 cuốn sách 

tiếng nước ngoài, giáo trình: 105 tên, bài giảng của trường: 794 tên, luận văn, luận án: 

1.870 tên, khóa luận: 6.123, khoảng 100 tên báo và tạp chí; Tài liệu số: hơn 18.000 tên 

tài liệu bao gồm (sách tiếng Việt: 3.700 tên, sách tiếng Anh: 7.843 tên, giáo trình: 130 

tên, bài giảng của trường: 921 tên, luận văn, luận án: 3.530 tên, báo chí: 200 tên và 

5.450 bài trích tạp chí, kết quả NCKH: 2.000 đề tài và 1.590 đĩa CDROM. Thư viện đã 

được cấp quyền truy cập vào một số cơ sở dữ liệu như Agora, hinari, Oxford, 

onlinelibrary.wiley, IMF, OARE, … Đây là nguồn tài liệu rất bổ ích cho người dùng. 

Đến năm 2015, cơ bản các học phần do Trường đào tạo đều có các tài liệu tham khảo. 

Để đa dạng hóa loại hình tài liệu, từ tháng 7/2015 Thư viện triển khai xây dựng bộ sưu 

tập tạp chí. Hiện đã có 5.450 bài trích (Tiếng Anh) và 40 tên tạp chí tiếng Việt được 

đưa vào phục vụ bạn đọc trực tuyến. Thư viên có hệ thống cáp quang, LAN, Wifi giúp 
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người dùng tra cứu và truy cập nguồn thông tin nhanh và thuận lợi, hệ thống máy 

mượn-trả tự động phục vụ bạn đọc 24/24. 

1.2. Kết quả khảo sát, phân tích, đánhgiá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ tiến 

sĩ của ngành Công nghệ thực phẩm 

 Theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ v/v Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sản xuất thực phẩm - đồ uống 

thuộc phân ngành cấp 2, được xếp vào ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo. Các hoạt 

động sản xuất của ngành gồm nhiều tiểu ngành nhỏ: Chế biến, bảo quản thịt và các sản 

phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến và 

bảo quản rau quả; Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; Chế biến sữa và các sản phẩm từ 

sữa; Xay xát và sản xuất bột; Sản xuất thực phẩm khác; Sản xuất đồ uống có cồn và 

không cồn.... 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy 

hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020” ngày 22 tháng 7 năm 2011 

đã xác định rõ mục tiêu tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong nền kinh tế dưới 

các hình thức, trình độ khác nhau từ mức 40,0% năm 2010 lên mức 70,0% năm 2020, 

trong đó tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng tương ứng từ 

15,5% lên 50,0%, năm 2020 có khoảng 22-24 triệu người (tương đương với khoảng 

35,0 - 38,0% tổng nhân lực trong nền kinh tế); Trong số nhân lực được đào tạo, trình 

độ đại học và trên đại học khoảng 2,0% năm 2020. Ngoài ra, Quyết định số 

20/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa, gạo, ngô, đậu tương và 

lạc đến năm 2020” đã  xác định rõ mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa lĩnh vực sau thu hoạch; nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư, 

cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học. Theo quyết định 879/QĐ-TTg ngày 

9/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong 

những nhóm ngành công nghiệp chính được chính phủ Việt Nam lựa chọn ưu tiên phát 

triển từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, định hướng ưu tiên nâng cao tỷ lệ chế 

biến các sản phẩm nông sản, thủy hải sản chủ lực, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

trong quá trình sản xuất, chế biến, từ đó xây dựng thương hiệu và sức cạnh tranh cho 

sản phẩm sản xuất tại Việt Nam (http://baocongthuong.com.vn/cong-nghiep-thuc-
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pham-viet-nam-tiem-nang-cho-gioi-dau-tu.html). Trong Quy hoạch phát triển ngành 

Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Công 

thương ban hành theo Quyết định số 202/QĐ-BCT ngày 08 tháng 1 năm 2014 cũng 

nêu rõ định hướng phát triển ngành Công nghệ thực phẩm theo ba hướng chính là sản 

xuất bánh kẹo, sản phẩm ăn liền và bột ngọt; đề ra các giải pháp về phát triển nguồn 

nhân lực: “Chú trọng công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho ngành chế biến 

nông sản thực phẩm nói chung và ngành kỹ nghệ thực phẩm nói riêng”. Cũng theo 

Quyết định số 202/QĐ-BCT Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Quy 

hoạch sản xuất nhóm sản xuất bánh kẹo và mỳ ăn liền thuộc dạng trung bình và quy 

mô nhỏ; Vùng Tây Nguyên: Quy hoạch là vùng phát triển nguyên liệu cacao, tinh bột 

ngô, sắn, có thể phát triển sản xuất bánh kẹo chất lượng trung bình với quy mô nhỏ. 

Hiện nay, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nước ta gồm một số ngành 

chính, như: rượu, bia, nước giải khát; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu thực 

vật; công nghiệp kỹ nghệ thực phẩm; chế biến bột và tinh bột; công nghiệp sản xuất 

thuốc lá. Trong đó, cả nước có khoảng 1.242 doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước 

giải khát; trên 30 doanh nghiệp, hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ và một số công ty nhập 

khẩu bánh kẹo; khoảng 37 doanh nghiệp sản xuất dầu thô và dầu tinh luyện... Bộ Công 

thương cũng đã xếp công nghiệp thực phẩm vào nhóm ngành có lợi thế cạnh tranh và 

có định hướng, chiến lược phát triển trên cơ sở sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

khai thác sử dụng tối đa nguyên liệu trong nước, tạo sản phẩm đa dạng, có khả năng 

cạnh tranh cao, qua đó, góp phần đưa ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nước ta 

thành ngành kinh tế thế mạnh, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và thế giới. 

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ trên đại học ngành công nghệ thực phẩm của 

các doanh nghiệp chiếm 2%, nhiều năm nay, nhân lực không đáp ứng đủ nhu cầu thực 

tế. Việc các công ty, doanh nghiệp lớn chi tiền lương hàng chục nghìn USD mỗi tháng 

để trả cho các chuyên gia người nước ngoài ngành công nghệ thực phẩm khá phổ biến 

(Theo Báo Lao động, http://laodong.com.vn/viec-lam/nhu-cau-nhan-luc-mot-so-

nganh-tang-cao-593692.bld). 

Theo “Báo cáo ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm-đồ uống và 

phương án mở rộng cấp tín dụng đối với ngành tại LienVietPostBank” tháng 8/2016, 

hiện trạng chuỗi giá trị thực phẩm tại Việt Nam được đánh giá như sau: 
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Bảng 1. Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam giai đoạn 
2014-2018 

Sản phẩm  2014 2015 2016 2017 
Sơ bộ 
2018 

Thịt hộp (Tấn) 4.086,0 4.384,0 4.314,0 4.092,0 3.946,0 

Thủy sản đóng hộp (Tấn) 103,5 100,6 102,3 105,1 109,2 

Thủy sản ướp đông (Nghìn tấn) 1.586,7 1.666,0 1.763,1 1.946,2 2.133,1 

Nước mắm (Triệu lít) 334,4 339,5 372,2 373,7 374,2 

Rau đóng hộp* (Tấn) 63.062,0 65.096,0 69.132,0 74.262,0 79.058,0 

Quả và hạt đóng hộp (Nghìn tấn) 47,8 49,2 53,7 56,2 56,9 

Dầu thực vật tinh luyện (Nghìn tấn) 862,9 966,1 1.034,7 1.078,6 1.166,3 

Sữa tươi (Triệu lít) 846,5 1.027,9 1.105,5 1.211,4 1.258,4 

Sữa bột (Nghìn tấn) 90,2 99,3 107,7 111,7 121,0 

Gạo xay xát (Nghìn tấn) 42.165,0 40.770,0 38.920,0 39.326,0 41.743,0 

Đường kính (Nghìn tấn) 1.863,4 1.842,1 1.695,3 1.747,5 1.927,9 

Cà phê bột và cà phê hòa tan (Nghìn 
tấn) 90,7 87,6 95,4 99,4 106,9 

Chè chế biến (Nghìn tấn) 179,8 167,8 165,4 170,5 169,4 
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Sản phẩm  2014 2015 2016 2017 
Sơ bộ 
2018 

Bột ngọt (Nghìn tấn) 252,7 263,3 277,5 279,9 285,9 

Thức ăn cho gia súc và gia cầm 
(Nghìn tấn) 12.230,0 13.272,0 14.905,0 15.735,0 16.190,0 

Thức ăn cho thủy sản (Nghìn tấn) 3.238,0 3.874,0 4.393,0 4.782,0 5.218,0 

Rượu mạnh và rượu trắng (Triệu lít) 312,7 310,3 306,8 309,7 316,3 

Bia các loại (Triệu lít) 3.287,2 3.526,8 3.845,1 4.004,8 4.214,3 

Nước khoáng (Triệu lít) 763,7 877,3 1.016,6 1.027,7 1.121,8 

Nước tinh khiết (Triệu lít) 2.111,5 2.390,1 2.762,7 2.815,7 2.876,1 

Ghi chú: (*)Quả và hạt đóng hộp bao gồm Rau đóng hộp. 

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 

 (https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=718) 
 

Bảng 2. Sản lượng và giá trị xuất khẩu một số mặt hàng thực phẩm năm 2018 và 8 tháng 
đầu năm 2019 

Tên hàng ĐVT 

Sơ bộ năm 2018 
Sơ bộ 8 tháng đầu năm 

2019 

Lượng 
Trị giá  

(1000 USD) 
Lượng 

Trị giá  
(1000 USD) 

Hàng hải sản 1000  $  8 794 593 5 497 034 

Hàng rau quả "  3 809 599 2 548 320 

Hạt điều Tấn  373 498 3 366 337  285 954 2 104 205 

Cà phê " 1 878 278 3 537 536 1 173 061 2 005 267 

Chè "  127 338  217 834  81 320  144 563 

Hạt tiêu "  232 750  758 823  218 340  556 281 

Gạo " 6 114 934 3 063 663 4 581 826 1 993 525 

Sắn và các sản phẩm 
từ sắn " 2 426 946  958 400 1 541 231  598 271 

Bánh kẹo và các sản 
phẩm từ ngũ cốc 

1000 
USD   659 032  455 603 

Tổng giá trị 1000 $  25 165 817  15 903 070 

 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 

(https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629&ItemID=19108) 

 



9 
 

Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam vẫn đang  trên đà phát triển, 

tuy vậy mức tăng của sản lượng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Số liệu 

thống kê cho thấy, lượng tiêu thụ thực phẩm hàng năm của Việt Nam ước tính chiếm 

khoảng 15% GDP. Trong vòng 20 năm tới, với  tốc độ tăng trưởng kinh tế khả thi ở 

mức 5%/năm, có thể đến 6%, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, cùng việc phát triển các khu 

vực đô thị hóa và gia tăng thị trường bán lẻ tại Viêt Nam sẽ khiến  người dân quan tâm 

và có nhu cầu  ngày càng cao đối với các sản phẩm  thực phẩm chế biến có chất lượng 

cao. Bên cạnh việc đầu tư để khai thác thị trường nội địa, tiềm năng khai thác và chế 

biến thực phẩm của Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài cũng rất đáng kể. Việt Nam 

luôn là một trong những nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều lớn nhất thế giới. Xuất 

khẩu các sản phẩm lương thực, thực phẩm, thủy sản, cây nhiệt đới của Việt Nam đạt 

khoảng 25,17 tỷ USD trong năm 2018 và gần 16 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2019 

(Bảng 2). 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 

vẫn còn một số tồn tại. Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh thấp: Mặc dù 

Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản, nhưng chất lượng và vệ sinh an 

toàn thực phẩm vẫn còn gây nhiều bức xúc trong xã hội và cản trở nông sản Việt Nam 

thâm nhập thị trường các quốc gia phát triển. Năng suất, chất lượng, khả năng cạnh 

tranh của nhiều sản phẩm nông nghiệp còn thấp; kết cấu hạ tầng phục vụ bảo quản, chế 

biến như kho tàng, sân phơi, bến bãi,... còn kém phát triển, công nghiệp chế biến nông 

sản có quy mô nhỏ, công nghệ thiết bị lạc hậu nên chất lượng nhiều loại nông sản còn 

thấp. Phần lớn nông sản xuất khẩu ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng rất thấp, chưa có 

thương hiệu, mẫu mã bao bì chưa hấp dẫn. Vấn đề mất an toàn thực phẩm đang là vấn 

nạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và khả năng xuất khẩu sản phẩm 

thực phẩm của Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2015, toàn quốc ghi 

nhận 171 vụ ngộ độc thực phẩm với 4.965 người mắc và 23 trường hợp tử vong. Tính 

từ 17/12/2015 đến 17/7/2016, trên địa bàn cả nước xảy ra 72 vụ ngộ độc thực phẩm 

nghiêm trọng, làm 2.411 người bị ngộ độc, trong đó 06 trường hợp tử vong. Tình hình 

ngộ độc thực phẩm trong 5 năm từ 2012-2016 đang thay đổi theo chiều hướng tăng về 

số vụ lẫn số người mắc, tỷ lệ ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở cung cấp thức ăn sẵn 

gia tăng. 
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Khu vực miền Trung và Tây Nguyên góp phần sản xuất nông sản thực phẩm 

cho cả nước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (Bảng 3). Tuy nhiên, 

giống như hiện trạng trên cả nước, giá trị kinh tế mà nó mang lại cho người nông dân 

cũng như giá trị thương phẩm từ nguồn nông sản thực phẩm này chưa cao. Hai trong 

những nguyên nhân lớn nhất là vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm chưa được 

đảm bảo, cũng như công nghệ chế biến sâu còn chưa tốt. Vì vậy, việc đảm bảo chất 

lượng và an toàn thực phẩm, cũng như nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông 

nghiệp-thực phẩm thông qua việc phát triển và ứng dụng các công nghệ chế biến tiên 

tiến là nhu cầu thiết thực của địa phương trong khu vực và đặc biệt là các công ty, 

doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm. 

Bảng 3. Sản lượng lương thực, thực phẩm và thuỷ sản khu vực Nam Trung bộ và Tây 
nguyên giai đoạn 2014-2018 

  

2014 2015 2016 2017 
Sơ bộ 
2018 

Tổng sản 
lượng toàn 

quốc 2018 (sơ 
bộ) 

Cây lương thực có hạt 
(nghìn tấn) 

47058 48894 40947 50803 48706 
488884 

Thủy sản (nghìn tấn) 686324 710540 742063 785746 816784 7768516 
Bò (nghìn con) 1425.1 1450.4 1502.3 1565.5 1602.9 5802.9 
Heo (nghìn con) 2975.6 3090 3278.6 3076.2 3200.5 28151.9 
Gia cầm (nghìn con) 31832 15762 34050 33255 28609 40897 

   Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 

Đối với địa phương tỉnh Khánh Hòa, theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, đến năm 2020 cơ cấu kinh 

tế (GRDP) chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm 34,33%; nông, lâm, 

thủy sản chiếm 9,87%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt trên 2.000 triệu 

USD, tăng trưởng bình quân trên 10%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 

khoảng 80%; Về phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp tập trung xây dựng phát triển 

các lĩnh vực lợi thế của tỉnh như chế biến nông, thủy sản; sản lượng cây lương thực có 

hạt hàng năm tăng 3%/năm, phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, chủ yếu là cây mía 

với quy mô hơn 18.000 ha; cây lâu năm, chủ yếu là cây xoài, sầu riêng; cây thực phẩm 

được áp dụng thâm canh theo quy trình Việt GAP; Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng 
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xuất khẩu chủ lực của tỉnh như thủy sản đông lạnh, giảm nhanh tỷ trọng xuất khẩu các 

sản phẩm thô, chưa qua chế biến và tăng tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng khoa học. 

Theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Chương trình phát triển nhân lực tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực nông 

nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến. Theo giải pháp thứ 7 của Nghị quyết về 

“Đẩy mạnh thực hiện liên kết đào tạo và hợp tác, hội nhập quốc tế” thì Trường Đại học 

Nha Trang là một trong các cơ sở đào tạo được Tỉnh chú trọng liên kết để đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh. 

Hiện tại nhu cầu cán bộ kỹ thuật có trình độ cao về ngành Công nghệ Thực 

phẩm là rất lớn để có thể góp phần đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như 

giải quyết các vấn đề mới về khoa học, công nghệ thuộc ngành này. Trong khi đó đến 

thời điểm này khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có cơ sở nào đào tạo trình 

độ tiến sĩ công nghệ thực phẩm, số cán bộ được đào tạo thuộc ngành này hàng năm 

vẫn còn rất hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó việc đào tạo tiến sĩ công 

nghệ thực phẩm là rất cần thiết. Điều này cũng phù hợp với Quyết định số 911/QĐ-

TTg ngày 17/6/2010 phê duyệt đề án đào tạo 20.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ cho 

các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020.  

Ngoài ra, Trường Đại học Nha Trang đã tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo tiến 

sĩ Công nghệ thực phẩm trong học viên cao học, sinh viên và tại các địa phương trong 

khu vực. Kết quả khảo sát sơ bộ online đối với 17 học viên cao học Công nghệ thực 

phẩm khóa 2015 và 2016 cho thấy có 15/17 học viên (88,2%) có dự định học tiếp tiến 

sĩ ngành Công nghệ thực phẩm từ năm 2018-2030, nhiều nhất là vào các năm 2020 

(50%) và 2019 (21,4%). Kết quả khảo sát 27 sinh viên đại học khóa 55 ngành Công 

nghệ thực phẩm (sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp tại thời điểm khảo sát) cho thấy 

18,5% (5/27) sinh viên có nhu cầu học tiến sĩ Công nghệ thực phẩm trong giai đoạn 

trên. Kết quả khảo sát trong thời gian từ 15/08/2017 đến 25/08/2017 tại các sở ban 

ngành và các trường viện thuộc 8 tỉnh trong khu vực (gồm Ninh Thuận, Bình Thuận, 

Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định và Phú Yên) cho thấy các địa 

phương có nhu cầu đào tạo ít nhất 22 tiến sĩ Công nghệ thực phẩm. 



12 
 

Dựa vào những tiền đề trên và nhu cầu đào tạo cán bộ ngành Công nghệ thực 

phẩm có trình độ cao, Trường Đại học Nha Trang đã xây dựng chiến lược phát triển 

chung cho toàn trường, đẩy mạnh phát triển đào tạo sau đại học để Trường đóng vai 

trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực có trình độ cao cho khu vực Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên, đặc biệt là cho tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời Trường cũng tập trung 

phát triển các lĩnh vực công nghệ cao trong đó có Công nghệ thực phẩm. Việc mở 

ngành đào tạo tiến sĩ Công nghệ thực phẩm đã được xác định trong phương hướng/kế 

hoạch phát triển của Trường Đại học Nha Trang và đã được Hội đồng trường quyết nghị 

thông qua. 

1.3. Giới thiệu về Khoa Công nghệ Thực phẩm 

Khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập từ Khoa Chế biến Thủy sản - một 

trong 2 khoa đầu tiên của Trường Đại học Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha 

Trang). Trải qua gần 58 năm hình thành và phát triển, cùng với sự đi lên của toàn 

trường nói chung, đến nay khoa Công nghệ thực phẩm đã trở thành một tập thể vững 

mạnh cả về chất và lượng trong lĩnh vực đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Hiện 

nay đội ngũ của Khoa có 61 cán bộ giảng viên cơ hữu, với 2 phó giáo sư-tiến sĩ, 19 

tiến sĩ, 29 thạc sĩ; và 2 phó giáo sư-tiến sĩ kiêm nhiệm. Nhiều giảng viên tốt nghiệp từ 

các nước Nhật, Pháp, Iceland, Nauy, Úc, Nga,... Hiện tại, Khoa có trên 2.000 sinh viên 

theo học ở các bậc đào tạo từ cao đẳng đến tiến sĩ. 

Hiện Khoa công nghệ thực phẩm có 5 bộ môn: Công nghệ sau thu hoạch, Công 

nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm và bộ môn Công nghệ kỹ thuật hóa học. Các bộ môn này đang phụ trách giảng 

dạy và nghiên cứu các lĩnh vực về Công nghệ Thực phẩm, bao gồm công nghệ thu 

hoạch, chế biến và bảo quản các loại sản phẩm thủy sản, thực phẩm cũng như máy 

móc, thiết bị phục vụ quá trình chế biến, bảo quản các loại sản phẩm thủy sản và thực 

phẩm. Đội ngũ cán bộ của Khoa có nhiều kinh nghiệm về đạo tạo và kiến thức chuyên 

môn, luôn hăng say nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng 

được đông đảo cán bộ, sinh viên tham gia. Nhiều đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và cấp Trường 

đã và đang được triển khai thực hiện đã phục vụ thiết thực trong công tác giảng dạy 

cũng như chuyển giao công nghệ đóng góp vào sự phát triển cho ngành thủy sản nước 

nhà. Khoa Công nghệ thực phẩm cũng có quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển 
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giao công nghệ với các trường, viện nghiên cứu thực phẩm - thủy sản; doanh 

nghiệp chế biến thực phẩm - thuỷ sản; cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản trên 

phạm vi cả nước và quan hệ hợp tác với hơn 20 đơn vị trường, viện ở 14 nước khác 

nhau gồm: Mỹ, Canada, Iceland, Na-uy, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Nga, Nhật, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Úc. 

Với những thành tích đã đạt được trong hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên 

cứu khoa học, nhiều cá nhân và tập thể Khoa đã nhận được vinh dự cao quý do Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh và các tổ chức Công 

đoàn, Đoàn TNCS trao tặng. 

Hiện nay, khoa có các phòng thí nghiệm với các trang thiết bị cơ bản và hiện 

đại, đáp ứng nhu cầu thực hành, nghiên cứu của sinh viên, cao học viên và nghiên cứu 

sinh. Các phòng thí nghiệm, thực hành như Phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm, 

Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến thủy sản; Phòng thí nghiệm hóa - vi sinh, Phòng 

phân tích kiểm nghiệm và cảm quan thực phẩm; Phòng thí nghiệm hóa. Trong thời 

gian qua, các phòng thí nghiệm, thực hành này đã phục vụ đắc lực cho công việc học 

tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cũng như 

của các giảng viên trong khoa. 

1.4. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo Công nghệ Thực phẩm trình độ tiến sĩ 

Như các luận cứ đã đưa ra ở mục 2 về “Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá 

nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ của ngành Công nghệ thực phẩm”, nước ta 

tập trung sản xuất rất nhiều loại nguyên liệu và sản phẩm nông sản thực phẩm như 

gạo, ngô, chè, cà phê, ca cao, hồ tiêu, rau quả, thịt gia súc, gia cầm và thủy sản với số 

lượng rất lớn, cung cấp nguồn hàng phong phú và thường xuyên cho thị trường trong 

nước và nước ngoài giúp cho người tiêu dùng có thể tiếp cận thực phẩm đa dạng. 

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế 

giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, trái cây nhiệt đới, thủy sản. 

Những năm qua, thực hiện  đổi mới, ngành ngành công nghiệp thực phẩm đã có 

những thay đổi sâu sắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng,  liên tục tăng trưởng với 

tốc độ cao theo hướng tăng năng suất, chất  lượng, hiệu quả, gắn sản xuất với  thị 

trường, góp phần bảo đảm an  ninh lương thực quốc gia và an  ninh vùng biển, đảo của 

Tổ quốc. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, các 
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nguồn lực chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả. Tỷ lệ các sản phẩm nông sản thực 

phẩm chưa đảm bảo an toàn thực phẩm còn cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người 

tiêu dùng, cản trở xuất khẩu và giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Hiện tại nhu cầu cán bộ kỹ thuật có trình độ cao về ngành Công nghệ Thực 

phẩm là rất lớn để có thể góp phần đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cũng như 

giải quyết các vấn đề mới về khoa học, công nghệ thuộc ngành này. Trong khi đó đến 

thời điểm này khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có cơ sở nào đào tạo trình 

độ tiến sĩ công nghệ thực phẩm, số cán bộ được đào tạo thuộc ngành này hàng năm 

vẫn còn rất hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó việc đào tạo tiến sĩ công 

nghệ thực phẩm là rất cần thiết và cấp bách. Việc đào tạo tiến sĩ công nghệ thực phẩm 

tại Trường Đại học Nha Trang không những bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao 

cho đất nước và còn góp phần vào sự phát triển của nền công nghiệp thực phẩm Việt 

Nam. 
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PHẦN 2.  
NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

2.1.  Khái quát chung về quá trình đào tạo 

2.1.1. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 

Hiện Trường Đại học Nha Trang đào tạo 4 trình độ bao gồm: 6 ngành trình độ 

tiến sĩ, 15 ngành trình độ thạc sĩ (Bảng 5), 33 ngành và chuyên ngành trình độ đại học 

(Bảng 4). 

Bảng 4. Các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

STT Mã ngành 
Chương trình/Ngành-chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị quản lý 

1 7480201 Công nghệ thông tin 
Khoa Công nghệ 
thông tin 

2 7540101 Công nghệ thực phẩm 

Khoa Công nghệ Thực 
phẩm 

3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 
4 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 
5 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 
6 7520103 Kỹ thuật cơ khí 

Khoa Cơ khí 
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy 
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 
9 7520115 Kỹ thuật nhiệt 
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khoa Điện – Điện tử 
11 7340121 Kinh doanh thương mại 

Khoa Kinh tế 

12 7310101 Kinh tế (luật kinh tế và kinh tế thủy sản) 
13 7310105 Kinh tế phát triển 
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 
15 7340115 Marketing 
16 7340101 Quản trị kinh doanh 
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
18 7810201 Quản trị khách sạn 
19 7340301 Kế toán – Kiểm toán Khoa Kế toán – Tài 

chính 20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 
21 7520122 Kỹ thuật tàu thủy 

Khoa Kỹ thuật Giao 
thông 

22 7840106 Khoa học hàng hải 
23 7520130 Công nghệ kỹ thuật ô tô 
24 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 
25 7220201 Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 
26 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Khoa Xây dựng 
27 7420201 Công nghệ sinh học Viện Công nghệ Sinh 

học và Môi trường 28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 
29 7620301 Nuôi trồng thủy sản Viện Nuôi trồng Thủy 

sản 30 7620302 Bệnh học thủy sản 
31 7620304 Khai thác thủy sản Viện KH và CN Khai 
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32 7620305 Quản lý thủy sản thác Thủy sản 
33 7620303 Khoa học thủy sản 

 
Bảng 5. Các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ 

TT Văn bằng Ngành/Chuyên ngành Mã số 

1 Tiến sĩ Nông nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản 9620301 

2 Tiến sĩ Nông nghiệp Khai thác thủy sản 9620304 

3 Tiến sĩ Kỹ thuật Công nghệ chế biến thủy sản 9540105 

4 Tiến sĩ Kỹ thuật Công nghệ sau thu hoạch 9540104 

5 Tiến sĩ Kỹ thuật Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116 

6 Tiến sĩ Kỹ thuật Kỹ thuật tàu thủy 9520122 

7 Thạc sĩ  Nuôi trồng thuỷ sản 8620301 

8 Thạc sĩ  Khai thác thủy sản 8620304 

9 Thạc sĩ  Công nghệ thực phẩm 8540101 

10 Thạc sĩ  Công nghệ sau thu hoạch 8540104 

11 Thạc sĩ  Công nghệ chế biến thủy sản 8540105 

12 Thạc sĩ  Công nghệ sinh học 8420201 

13 Thạc sĩ  Kỹ thuật cơ khí 8520103 

14 Thạc sĩ  Kỹ thuật cơ khí động lực 8520116 

15 Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy 8520122 

16 Thạc sĩ  Kỹ thuật ô tô 8520130 

17 Thạc sĩ  Kinh tế phát triển 8310105 

18 Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh 8340102 

19 Thạc sĩ Quản lý kinh tế 8340410 

20 Thạc sĩ  Quản lý thủy sản 8620305 

21 Thạc sĩ Công nghệ thông tin 8480201 

 

2.1.2. Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo 

Bảng 6. Số lượng tiến sĩ đã đào tạo tính đến năm 2019 

TT Ngành Năm bắt đầu 
đào tạo 

Mã số Số lượng 

1 Nuôi trồng thủy sản 1987 9620301 32 

2 Khai thác thủy sản 1987 9620304 15 

3 Công nghệ chế biến thủy sản 1992 9540105 22 

4 Kỹ thuật tàu thủy 1992 9520122 10 
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5 Kỹ thuật cơ khí động lực 2012 9520116 6 

6 Công nghệ sau thu hoạch 2014 9540104 0 

Tổng 85 

Bảng 7. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo (1996-2018) 

TT Ngành/Chuyên ngành 
Năm bắt đầu 

đào tạo Mã số Số lượng 

1 Kỹ thuật cơ khí động lực 1991 8520116 22 

2 Khai thác thủy sản 1991 8620304 106 

3 Kỹ thuật tàu thủy 1991 8520122 101 

4 Nuôi trồng thủy sản 1991 8620301 459 

5 Công nghệ chế biến thủy sản 1995 8540105 88 

6 Kinh tế nông nghiệp 2004 8620115 44 

7 Công nghệ sau thu hoạch 2005 8540104 105 

8 Quản trị kinh doanh 2008 8340102 850 

9 Kỹ thuật ô tô 2010 8520130 5 

10 Công nghệ sinh học 2013 8420201 37 

11 Công nghệ thực phẩm 2013 8540101 15 

12 Kỹ thuật cơ khí 2013 8520103 7 

13 Kinh tế phát triển 2014 8310105 112 

14 Công nghệ thông tin 2017 8480201 0 

Tổng  1951 

- Số khóa và số sinh viên của ngành đăng ký đào tạo đã tốt nghiệp trình độ cử 

nhân, thạc sĩ. 

Ngành Công nghệ thực phẩm đào tạo đại học từ 1995 (23 khóa) với hơn 2000 

kỹ sư công nghệ thực phẩm đã tốt nghiệp, đào tạo trình độ thạc sĩ từ 2013 (4 khóa) với 

15 thạc sĩ đã tốt nghiệp (tính đến tháng năm 2018). 

2.1.3  Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 2 năm gần nhất của ngành 

Công nghệ thực phẩm 

Theo khảo sát vào tháng 01/2017, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 2 

năm gần nhất của ngành Công nghệ Thực phẩm là 85.2%. 

 



18 
 

2.2  Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu 

- Số lượng giảng viên cơ hữu của ngành công nghệ thực phẩm: 22, gồm 05 

phó giáo sư và 17 tiến sĩ; trong đó giảng viên cơ hữu đúng ngành đăng ký đào tạo: 11, 

ngành gần với ngành đăng ký đào tạo 11. 

 
Bảng 8. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần 
trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm đăng kí đào tạo trình độ tiến 
sĩ của Trường Đại học Nha Trang 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo SĐH  

Thành 
tích 
khoa 
học  

Tham gia giảng 
dạy học phần 

1.  Vũ Ngọc 
Bội,  

1966,  

Trưởng 
Khoa Công 
nghệ thực 
phẩm 

PGS, 
2016 

GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2005 

Công 
nghệ thực 
phẩm 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

15 đề 
tài,  

66 bài 
báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm, 

Phương pháp đánh 
giá tính chất của 
thực phẩm nâng cao 

2.  Nguyễn 
Anh Tuấn, 
1959 

PGS, 
2014 

GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2004 

 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 
sản 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

16 đề 
tài,  

18 bài 
báo 

Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm, 

Triển khai kết quả 
nghiên cứu khoa 
học vào thực tiễn 
sản xuất 

3.  Nguyễn 
Thuần 
Anh, 1969, 

Trưởng Bộ 
môn Đảm 
bảo chất 
lượng và an 
toàn TP 

PGS, 
2018 

GVC, 
2009 

Tiến sĩ, 
Pháp,  

2010 

Độc tố 
học và An 
toàn thực 
phẩm 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

9 đề tài,  

24 bài 
báo 

Phương pháp đánh 
giá tính chất của 
thực phẩm nâng 
cao, Độc chất học 
thực phẩm, Chẩn 
đoán thực phẩm 
nâng cao 

4.  Huỳnh 
Nguyễn 
Duy Bảo, 
1972 

PGS, 
2018 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Nhật, 

2009 

Khoa học 
sinh học 
biển ứng 
dụng 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề tài,  

38 bài 
báo 

Kỹ thuật phân tích 
dữ liệu đa chiều 
trong công nghiệp 
thực phẩm, Triển 
khai kết quả nghiên 
cứu khoa học vào 
sản xuất, Phương 
pháp đánh giá tính 
chất của thực phẩm 
nâng cao,  
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5.  Nguyễn 
Văn Minh, 
1977 

PGS, 
2018 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2011 

Khoa học 
thực 
phẩm 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  

22 bài 
báo 

Triển khai kết quả 
nghiên cứu khoa 
học vào thực tiễn 
sản xuất, Thiết kế 
quá trình bảo quản 
thực phẩm 

6.  Mai Thị 
Tuyết Nga, 
1971,  

Phó 
Trưởng 
khoa Công 
nghệ thực 
phẩm 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2010 

Khoa học 
thực 
phẩm 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

9 đề tài,  

13 bài 
báo 

Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm, Kỹ thuật 
phân tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm, 
Mô hình hóa và mô 
phỏng trong khoa 
học thực phẩm, 
Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

7.  Nguyễn 
Thị Mỹ 
Hương, 
1970, 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ sau 
thu hoạch 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Công 
nghệ thực 
phẩm 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài,  

21 bài 
báo 

Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm, 
Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm 

8.  Trần Thị 
Mỹ Hạnh 

GV, 
2005 

Tiến sĩ, 
Nhật, 
2017 

Khoa học 
và công 
nghệ thực 
phẩm 
nâng cao 

2017, 
Trường 
Đại học 
Cần Thơ 

3 đề tài, 
2 dự án 
(đã thực 
hiện), 3 
đề tài 
(đang 
thực 
hiện), 6 
bài báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm, Độc chất học 
thực phẩm, Chẩn 
đoán thực phẩm 
nâng cao 

9.  Ngô Thị 
Hoài 
Dương, 
1972 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ chế 
biến 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2015 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 
sản 

- 3 đề tài, 
11 bài 
báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm 

10.  Thái Văn 
Đức, 1974 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ TP 

GV, 
1997 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2014 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 
sản 

2016 7 đề tài, 
6 bài 
báo 

Mô hình hóa và mô 
phỏng trong khoa 
học thực phẩm 
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11.  Lưu Hồng 
Phúc, 1977 

GV, 
1999 

Tiến sĩ, 
Úc, 
2015 

An toàn 
vệ sinh 
thực 
phẩm 

 

2017 3 đề tài, 
5 bài 
báo 

Độc chất học thực 
phẩm, Mô hình hóa 
và mô phỏng trong 
khoa học thực phẩm 

12.  Nguyễn 
Trọng Bách, 
1977 

GV, 
2000 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2014 

Hóa-Hóa 
lý các hợp 
chất 
polyme 

2016, 
Trường 
ĐHNT 

1 đề tài, 
9 bài 
báo 

Lưu biến học thực 
phẩm, Thiết kế quá 
trình bảo quản thực 
phẩm 

13.  Nguyễn Thế 
Hân, 1983 

GV, 
2006 

Tiến sĩ, 
Nhật 
Bản, 
2013 

Công 
nghệ Sinh 
học biển 
ứng dụng 

- 6 đề tài, 
11 bài 
báo 

Chuyên đề 

14.  Tạ Thị 
Minh 
Ngọc, 1982 

GV, 
2011 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Khoa học 
thực 
phẩm 

2012, 
Trường 
ĐHNT 

6 đề tài, 
12 bài 
báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm 

15.  Nguyễn 
Bảo, 1984 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2014 

Sinh học 
phân tử-
Độc dược 
học thần 
kinh 

- 1 đề tài, 
4 bài 
báo 

Độc chất học thực 
phẩm 

16.  Phan Thị 
Khánh 
Vinh, 1982 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, 
CHLB 
Nga, 
2011 

 

Công 
nghệ thực 
phẩm 

- 6 đề tài, 
6 bài 
báo, 1 
patent 

Triển khai kết quả 
nghiên cứu khoa 
học vào thực tiễn 
sản xuất 

17.  Hoàng Thị 
Huệ An, 
1961 

GVC, 
2005 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2009 

Hóa phân 
tích 

2012, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề tài,  

15 bài 
báo 

Phương pháp đánh 
giá tính chất của 
thực phẩm nâng cao 

18.  Hà Thị Hải 
Yến, 1986 

GV, 
2015 

Tiến sĩ, 
Áo, 
2014 

Hóa lý - 1 bài 
báo 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

19.  Trần Thị 
Hoàng 
Quyên, 1982 

GV, 
2011 

Tiến sĩ, 
Nga, 
2011 

Hóa sinh - 4 đề tài, 
20 bài 
báo 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

20.  Trần Đại 
Tiến, 1958 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 

2007 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  

16 bài 
báo 

Chuyên đề 

21.  Lê Văn 
Khẩn, 1957 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2006 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2008, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  

9 bài 
báo 

Chuyên đề 
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22.  Nguyễn 
Văn Hòa 

GV, 
2001 

Tiến sĩ, 
Hàn 
Quốc, 
2012 

Vật liệu 
tiên tiến 
có kích 
thước 
nano 

- 1 đề tài,  

52 bài 
báo 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

Bảng 9. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng 
dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành Công nghệ thực phẩm 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 

SĐH  

Thành tích 
khoa học  

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

PGS, 
2016 
GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2005 

Công nghệ thực 
phẩm 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

15 đề tài,  
66 bài báo 

2.  Nguyễn 
Thuần Anh, 
1969, 
Trưởng BM 
Đảm bảo CL 
và an toàn 
thực phẩm 

PGS, 
2018 
GVC, 
2009 

Tiến sĩ, 
Pháp,  
2010 

Độc tố học và 
An toàn thực 
phẩm 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

9 đề tài,  
24 bài báo 

3.  Nguyễn Văn 
Minh, 1977 

PGS, 
2018 
GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2011 

Khoa học thực 
phẩm 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
22 bài báo 

4.  Mai Thị 
Tuyết Nga, 
1971,  
Phó Trưởng 
khoa Công 
nghệ thực 
phẩm 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2010 

Khoa học thực 
phẩm 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

9 đề tài,  
13 bài báo 

5.  Nguyễn Thị 
Mỹ Hương, 
1970, 
Trưởng Bộ 
môn CN Sau 
thu hoạch 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Công nghệ thực 
phẩm 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài,  
21 bài báo 

6.  Trần Thị Mỹ 
Hạnh 

GV, 2005 Tiến sĩ, 
Nhật, 
2017 

Khoa học và 
công nghệ thực 
phẩm nâng cao 

2017, 
Trường Đại 
học Cần Thơ 

3 đề tài, 2 dự 
án (đã thực 
hiện), 3 đề 
tài (đang 
thực hiện), 6 
bài báo 

7.  Tạ Thị Minh 
Ngọc, 1982 

GV, 2011 Tiến sĩ, 
Pháp, 

Khoa học thực 
phẩm 

2012, 
Trường ĐH 

6 đề tài, 12 
bài báo 



22 
 

2010 Nha Trang 
8.  Phan Thị 

Khánh Vinh, 
1982 

GV, 2008 Tiến sĩ, 
CHLB 
Nga, 2011 
 

Công nghệ thực 
phẩm 

- 6 đề tài, 6 bài 
báo, 1 patent 

9.  Lưu Hồng 
Phúc, 1977 

GV, 1999 Tiến sĩ, 
Úc, 2015 

An toàn vệ sinh 
thực phẩm 

2017 3 đề tài, 5 bài 
báo 

10.  Trần Đại 
Tiến, 1958 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2007 

Công nghệ chế 
biến sản phẩm 
từ thịt và cá 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
16 bài báo 

11.  Lê Văn Khẩn, 
1957 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2006 

Công nghệ chế 
biến sản phẩm 
từ thịt và cá 

2008, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
9 bài báo 

 

Bảng 10. Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên 
giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành gần với ngành 
Công nghệ thực phẩm đang được đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Tham gia đào 
tạo SĐH  

Thành 
tích 

khoa học 

1.  Nguyễn Anh 
Tuấn, 1959 

PGS, 
2014 

GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2004 

 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

2005, Trường 
ĐH Nha Trang 

16 đề tài,  

18 bài 
báo 

2.  Ngô Thị Hoài 
Dương, 1972 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ chế biến 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2015 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

- 3 đề tài, 
11 bài 
báo 

3.  Thái Văn Đức, 
1974 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ Thực 
phẩm 

GV, 1997 Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2014 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

2016 7 đề tài, 
6 bài báo 

4.  Huỳnh 
Nguyễn Duy 
Bảo, 1972 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Nhật, 

2009 

Khoa học sinh 
học biển ứng 
dụng 

2010, Trường 
ĐH Nha Trang 

4 đề tài,  

38 bài 
báo 

5.  Khổng Trung 
Thắng, 1972 

Phó Hiệu 
trưởng 

GV, 1999 Tiến sĩ, 
Na-uy, 
2013 

Công nghệ sinh 
học (polymer 
sinh học biển) 

2015, Trường 
ĐH Nha Trang 

2 đề 
tài/dự án, 
7 bài báo 
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6.  Nguyễn Thế 
Hân, 1983 

GV, 2006 Tiến sĩ, 
Nhật Bản, 
2013 

Công nghệ Sinh 
học biển ứng 
dụng 

- 6 đề tài, 
11 bài 
báo 

7.  Đỗ Lê Hữu 
Nam, 1983 

GV, 
2009 

Tiến sĩ, 
CHLB 
Nga, 2012 

Sinh học và 
chiết rút các 
hoạt chất sinh 
học biển 

2012, Đại học 
Tổng hợp kỹ 
thuật công nghệ 
quốc gia 
Voronezh 

1 đề tài, 
13 bài 
báo, 1 
patent 

 

- Số lượng giảng viên thỉnh giảng: 03 GVC, tiến sĩ 

Bảng 11. Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành Công 
nghệ Thực phẩm trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 

 
Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 

SĐH  

Thành 
tích 
khoa 
học  

1.  Nguyễn 
Phước Hòa, 
1956 

GVC, 
2000 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2008 

Công nghệ chế 
biến sản phẩm từ 
thịt và cá 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

10 bài 
báo 

2.  Vũ Duy Đô, 
1954 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2005 
 

Công nghệ sản 
phẩm từ thịt và 
cá 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài,  
4 bài 
báo 

3.  Đỗ Văn Ninh GVC, 
2004 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2004 

Công nghệ các 
sản phẩm từ thịt 
và cá 

2004, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài, 
3 bài 
báo 

- Số lượng cán bộ cơ hữu quản lý ngành đào tạo: 04, trong đó có 01 phó giáo sư 
và 03 tiến sĩ. 

Bảng 12. Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

Số 
TT 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ 
hiện tại 

Trình độ đào tạo, 
năm tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên ngành 

1.  Trang Sĩ Trung, 1971, 
Hiệu trưởng 

Tiến sĩ, 2002 
PGS, 2010 
GVCC, 2016 

Công nghệ quá 
trình sinh học 

2.  Khổng Trung Thắng, 1972 
Phó Hiệu trưởng 

Tiến sĩ, 2013 
GV, 1999 

Công nghệ sinh 
học (polymer sinh 

học biển) 
3.  Vũ Ngọc Bội,  1966,  

Trưởng Khoa Công nghệ thực 
phẩm 

Tiến sĩ, 2005 
GVC, 2009 
PGS, 2016 

Công nghệ thực 
phẩm 

4.  Mai Thị Tuyết Nga, 1971,  
Phó Trưởng khoa Công nghệ 
thực phẩm 

Tiến sĩ, 2010 
GVC, 2011 

Khoa học thực 
phẩm 
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5.  Thái Văn Đức, 1974 
Trưởng Bộ môn Công nghệ 
Thực phẩm 

Tiến sĩ, 2014 
GV, 1997 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.3.1. Phòng học, giảng đường 

 
Bảng 13. Phòng học, giảng đường 

TT Giảng đường Số phòng Số chỗ ngồi Ghi chú 

1 G1 09 714 357 bàn x 2 người 

2 G2 16 1770 885 bàn x 2 người 

3 G3 15 1213 207 bàn x 3 người 
296 bàn x 2 người 

4 G4 06 277 98 bàn x 2 người 
27 bàn x 3 người 

5 G5 08 720 240 bàn x 3 người 

6 G6 09 837 279 bàn x 3 người 

7 G7 22 1854 927 bàn x 2 người 

8 G8 09 720 240 bàn x 3 người  
TT Thực hành máy tính 

9 Trung tâm HLThuyền viên 10 816 162 bàn x 2 người 
163 bàn x 3 người  
Học QSự và cao học 

10 Hội trường 04 2020 Diện tích 1668 m2 

11 Trại thực nghiệm Ninh Phụng 02 120  

12 Viện NC Nuôi trồng TS 02 100  

13 Phòng học  ngoại ngữ 01 60  

14 Phòng học trực tuyến 01 40 40 máy tính 

Tổng số 124 11.261  

 

- Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành 

Hiện Nhà trường có Trung tâm thí nghiệm thực hành đang quản lý và vận hành 

77 phòng thí nghiệm được xây dựng trên diện tích 4.932m2. Trong đó, các phòng thí 

nghiệm thực hành phục vụ cho đào tạo ngành CNCBTS được liệt kê ở Bảng 14. 

 

Bảng 14. Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ cho đào tạo ngành Công 
nghệ thực phẩm (tính đến tháng 4/2016) 

TT Phòng TN-TH 
Số 

phòng 

Diện 
tích    
(m2) 

Vị trí 

1 PTN Công nghệ chế biến thủy sản (1,2,3)  05 260 Tầng trệt nhà A2 
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2 PTN Phân tích + Kho 

3 PTN Công nghệ thực phẩm 04 180 Gần HT 1 

4 PTN Cảm quan 

05 208 Tầng 4 nhà B3 5 PTN Hóa vi sinh & PTKN 

6 PTN Vi sinh + NCKH 1 + NCKH 2 

7 PTN Hóa đại cương (1,2) 
03 198 Tầng trệt nhà A2 

8 PTN Hóa phân tích  

9 PTN Công nghệ SH 
05 265 Tầng trệt nhà B3 

10 PTN Công nghệ KTMT 

11 
PTN Thiết bị nhiệt và máy lạnh + P. Máy 
chiên chân không, Tủ hun khói 

05 180 Gần HT 1 

12 Phòng Thiết bị nhiệt 

06 180 Tầng 2 nhà A2 

13 PTN Sinh học phân tử 

14 Phòng Kính hiển vi (dùng cho NCKH) 

15 Phòng Vi sinh 

16 Phòng rửa, khử trùng, chuẩn bị mẫu 

17 Phòng Nuôi cấy tế bào 

18 PTN Sắc ký 

05 150 Tầng 2 nhà A2 

19 Phòng Chuẩn bị mẫu 

20 PTN Quang phổ và môi trường 

21 Phòng Nghiên cứu vật liệu mới 

22 Phòng Thiết bị lạnh 

2.3.2. Thiết bị phục vụ đào tạo 

Bảng 15. Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo ngành Công 
nghệ thực phẩm 

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 hiện 
đại trong chế 
biến thực phẩm  

 

 

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

Hàn Quốc, 
2007 

1 

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

Nhật, 2000 3 

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

Mỹ, 2008 1 

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

Tây Ban 
Nha, 2008 

1 

6.  Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm Velp Ý, 2010 1 

7.  Sắc ký khí (Agilent – Mỹ) Mỹ, 2006 1 
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8.  Sắc ký lỏng (Shimadzu – Nhật) Nhật, 2007 1  

 

 

 

 

Phương pháp 
đánh giá các đặc 
tính của thực 
phẩm nâng cao 

 

 

 

Độc chất học 
thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu biến học 
thực phẩm 

 

 

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

Mỹ, 2006 1 

10.  Sắc ký tinh chế Protein (Biorad – Mỹ) Mỹ, 2007 1 

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

Anh, 2007 1 

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

Trung 
Quốc, 2007 

1 

13.  Thiết bị quang phổ dùng cho định lượng 
protein 

Mỹ, 2007 1 

14.  Máy đo lưu biến thực phẩm Rheometer Nhật, 2007 1 

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

16.  Máy định danh vi khuẩn bằng kỹ thuật 
Real Time PCR (BAX Q7 - Dupon) 

Mỹ, 2007 1 

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

Mỹ, 2007 1 

18.  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS  Anh, 2003 1 

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

Mỹ, 2007 1 

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

Mỹ, 2007 1 

21.  Thiết bị nhân DNA (PCR – BIORAD) Mỹ, 2007 2 

22.  Thiết bị lên men điều khiển tự động Mỹ, 2007 1 

23.  Kính hiển vi có camera chụp ảnh TQ, 2007 1 

24.  Máy nghiền cắt SM100 Đức, 2012 1 

25.  Máy nghiền búa (nghiền hàm) 
BB200 

Đức, 2012 1 

26.  Máy nghiền bi (nghiền hành tinh) 
PM 400 

Đức, 2012 1 

27.  Máy đồng hóa FBF005 Đức, 2012 1 

28.  Máy đóng gói túi nhỏ DXCK10CH Trung 
Quốc, 2007 

1 

29.  Máy sấy phun SD 05 ý, 2007 1 

30.  Tủ nướng 3 buồng  Trung 
Quốc, 2007 

1 

31.  Máy cô đặc chân không ý, 2007 1 

32.  Máy xác định nhanh lipid 

 

Đức, 2007 1 

33.  Nồi hấp thanh trùng SA300VF Đài Loan, 
2007 

1 

34.  Máy lắc vòng 3005 Đức, 2007 1 

35.  Máy ly tâm lạnh Mikro 22R Đức, 2007 1 

36.  Máy ly tâm thể tích lớn MF600 Hàn Quốc, 
2007 

1 
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37.  Máy ly tâm lạnh ống nhỏ Mega 17R Hàn Quốc, 
2007 

1  

 

 

 

 

Triển khai kết 
quả nghiên cứu 
khoa học vào 
thực tiễn sản 
xuất 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực 
phẩm 

 

 

 

 

 

Mô hình hóa và 
mô phỏng trong 
khoa học thực 
phẩm 

 

 

 

Triển khai kết 
quả nghiên cứu 
khoa học vào 
thực tiễn sản 
xuất 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Máy đo lưu biến Kinexus Pro 50N Anh, 2017 1 

39.  Máy quang phổ UV- VIS DR6000 Đức, 2107 1 

40.  Máy quang phổ FT- IR, Bruker Optics Đức, 2107 1 

41.  Máy đo kích thước hạt nano, đo thế zeta, 
trọng lượng phân tử SZ-100Z 

Nhật Bản, 
2017 

1 

42.  Hệ thống phân tích hàm lượng nitơ/protein 
theo phương pháp Dumas, DT N Pro 
Gerhardt 

Đức, 2107 1 

43.  Thiết bị làm viên bao Encapsulator B-395 
Pro 

EU, 2017 1 

44.  Thiết bị khuấy Jartest  SW6 Anh, 2017 1 

45.  Bơm hóa chất DB6HP, Finish 
ThompSon/USA 

Mỹ, 2017 1 

46.  Bơm định lượng hóa chất bao gồm van xả 
và van hút X030 – XB Pulsafeeder/USA 

Mỹ, 2017 1 

47.  Bộ cân kỹ thuật  Kern Đức, 2107 1 

48.  Máy rửa  MR01 Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

49.  Nồi nấu 1 vỏ NN1V Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

50.  Nồi nấu 2 vỏ cách thủy NN- 2VCT Việt 
Tiến 

Việt Nam, 
2017 

1 

51.  Máy lọc ép  MRC- 200 Châu Á, 
2017 

1 

52.  Máy cô đặc MCD Hải Lê Việt Nam, 
2017 

1 

53.  Máy đóng gói nhỏ MDGN Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

54.  Máy ghép nắp chai thủy tinh loại 50- 250 
mL HL- MGNC50 

Việt Nam, 
2017 

1 

55.  Nồi thanh trùng NTT Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

56.  Tháp chưng cất thu hồi dung môi TCC Việt Nam, 
2017 

1 

57.  Máy nhũ tương hoá 10L Emulsifying 
Machine 

Châu Á, 
2017 

1 

58.  Nồi phản ứng NPU Việt Nam, 
2017 

1 

59.  Máy tách xương cá, tôm CR- 900 Châu Á, 
2017 

1 

60.  Dây chuyền máy ép viên thức ăn Việt Nam, 
2017 

1 
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61.  Máy nghiền thức ăn Việt Nam, 
2017 

1 Thiết kế quá 
trình bảo quản 
thực phẩm 

 

2.3.3 Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo 

Bảng 16. 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.  Kỷ yếu Diễn đàn đổi mới phương pháp 

xây dựng chiến lược và quy hoạch phát 
triển thủy sản. Hà Xuân Thông 

Việt Nam, 
2009 

10 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 

2.  Một số kinh nghiệm trong nuôi trồng 
và khai thác thủy sản. Đoàn Quang 
Sửu. NXB Nông nghiệp 

Việt Nam, 
2009 

15 

3.  Food preservation process design. 
Burlington, MA: Academic Press, 
2011, 354 p. Dennis R. Heldman. 

Mỹ, 2011 1 
Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

4.  Bảo quản và chế biến nông sản sau thu 
hoạch. Trần Minh Tâm 

Việt Nam, 
2009 

3 

5.  An intergrated approach to new food 
product development 

Mỹ, 2009 1 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 6.  Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm. 

Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà 
Việt Nam, 

2009 
15 

7.  Development and application of a 
database of food ingredient: Fraud and 
economically motivated adulteration 
from 1980 to 2010. Journal of Food 
Science 4(77), 2012 

Mỹ, 2012 1 

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

Mỹ, 
2007 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

9.  Cold pasteurisation of red wines with 
high hydrostatic pressure to control 
Dekkera/Brettanomyces: effect on both 
aromatic and chromatic quality of wine 
/ A. Morata and others. European food 
research & technology- Số: 1 Tập: 235 
Năm: 2012 

2012 1 Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 

10.  1 H-NMR Study of the Impact of High 
Pressure and Thermal Processing on 
Cell Membrane Integrity of Onions / 
Maria E. Gonzalez, and others. Journal 
of food science - Số: 7 Tập: 75 Năm: 
2010 

Mỹ, 2010 1 

11.  Encapsulation technologies and 
delivery systems for food ingredients 

2013 1 
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and nutraceuticals / edited by Nissim 
Garti and D. Julian McClements. 
Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 
2013. 

12.  Chemometrics in food chemistry / 
edited by Federico Marini. Oxford: 
Elsevier, 2013 

2013 1 Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm 

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

Mỹ, 
2011 

1 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 

14.  Production and operations analysis. 
Steven Nahmias. McGraw-Hill/Irwin 

Mỹ, 
2008 

1 Mô hình hóa và 
mô phỏng trong 
khoa học thực 
phẩm 

15.  An Innovative Micro-Modelling of 
Simultaneous Heat and Moisture 
Transfer during Bread Baking Using 
the Lattice Boltzmann Method / 
Mohamed Ahmed Hussein & Thomas 
Becker. Food Biophysis 3(5), 2010 

2010 1 

16.  Basic steps in adapting response 
surface methodology as mathematical 
modelling for bioprocess optimisation 
in the food systems / Titus U. 
Nwabueze. International journal of 
food science and technology 9(45), 
2010 

2010 1 

17.  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 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 
 

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

Việt Nam, 
2010 

20 

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

Việt Nam, 
2010 

20 

20.  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 

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

Mỹ, 
2012 

1 

22.  Máy chế biến thực phẩm  Việt Nam, 
2009 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 23.  Giáo trình máy và thiết bị chế biến 

lương thực  
Việt Nam, 

2010 
1 

24.  Molluscan shellfish safety Mỹ, 2011 1 Độc chất học 
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  thực phẩm 
25.  The toxicology of fishes  Mỹ, 2008 1 
26.  Advances in Production Technology  Mỹ, 2015 1 Chẩn đoán thực 

phẩm nâng cao 27.  Advances in food and nutrition 
research. 

Hà Lan, 
2010 

1 

28.  Advances in food biochemistry 

 
 

Mỹ, 2010 1 

29.  Advances in food diagnostics  Mỹ, 2007 1 
30.  Advances in food process engineering 

research and applications 
Mỹ, 2013 1 Thiết kế quá trình 

bảo quản thực 
phẩm 

31.  Advances in food protection: focus on 
food safety and defense  

Mỹ, 
2011 

1 Độc chất học 
thực phẩm 

32.  Advances in food science and 
technology. 

Mỹ, 
2013 

1 Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm 

33.  Advances in fruit processing 
technologies 

Mỹ, 
2012 

1 Độc chất học 
thực phẩm 

34.  Analytical methods for food and dairy 
powders  

Mỹ, 
2012 

1 Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

35.  Appropriate food packaging solutions 
for developing countries  

Mỹ, 
2011 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

36.  Bio-nanotechnology: a revolution in 
food, biomedical, and health sciences  

Mỹ, 
2013 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp thực phẩm 

37.  Biopolymers in food colloids: 
thermodynamics and molecular 
interactions  

Mỹ, 
2010 

1 

38.  Case studies in novel food processing 
technologies: innovations in 
processing, packaging and predictive 
modelling 

Mỹ, 
2010 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

39.  Cellulose and cellulose derivatives in 
the food industry  

Mỹ, 
2015 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp TP 

40.  Chemical contaminants and residues in 
food  

Mỹ, 
2012 

1 Độc chất học 
thực phẩm 

41.  Color in food: technological and 
psychophysical aspects  

Mỹ, 
2012 

1 

42.  Delivering performance in food supply 
chains  

Mỹ, 
2011 

1 

43.  Determining mycotoxins and 
mycotoxigenic fungi in food and feed  

Mỹ, 
2011 

1 

44.  Dried fruits: phytochemicals and health 
effects  

Mỹ, 
2013 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 45.  Advances in food and beverage 

labelling: information and regulations / 
Mỹ, 
2014 

1 
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46.  Advances in food extrusion 
technology  

Mỹ, 2012 1 Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 47.  Advances in food science and nutrition Mỹ, 2014 1 

48.  Advances in microbial food safety. Mỹ, 2015 1 
49.  Conventional and advanced food 

processing technologies / 
Mỹ, 
2015 

1 

50.  Edible coatings and films to improve 
food quality  

Mỹ, 
2012 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp thực phẩm 

51.  Food biochemistry and food 
processing. 

Mỹ, 2012 1 

52.  Encapsulation technologies and 
delivery systems for food ingredients  

Mỹ, 
2013 

1 

53.  Engineering aspects of food 
emulsification and homogenization  

Mỹ, 
2015 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 54.  Essential guide to food additives  Mỹ, 

2013 
1 

55.  Extrusion processing technology: food 
and non-food biomaterials  

Mỹ, 
2015 

1 

56.  Fast liquid chromatography-mass 
spectrometry methods in food and 
environmental analysis  

Mỹ, 
2015 

1 Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

57.  Fats in food technology  Mỹ, 2013 1 
58.  Fermentation processes engineering in 

the food industry  
Mỹ, 
2013 

1 Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 59.  Food & drink: good manufacturing 

practice: a guide to its responsible 
management.  

Mỹ, 
2013 

1 

60.  Food allergy: adverse reactions to 
foods and food additives  

Mỹ, 
2014 

1 

61.  Ecosustainable polymer nanomaterials 
for food packaging: innovative 
solutions, characterization needs, 
safety and environmental issues  

Mỹ, 
2013 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp thực phẩm 

 

2.3.4. Mạng công nghệ thông tin 

Tính đến tháng 8/2018, Nhà trường có 420 bộ máy tính bàn đang hoạt động tốt 

để phục vụ hoạt động dạy và học, NCKH và quản lý. Trong đó, có 320 bộ máy tính 

được phân bố ở 09 phòng máy phục vụ dạy và học (khoa CNTT có 6 phòng với 200 

máy, trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm có 2 phòng với 80 

máy, khoa Ngoại ngữ có 2 phòng với 40 máy), 100 bộ máy tính trang bị cho các văn 

phòng, khoa và BM. 
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Tất cả máy tính ở các phòng ban, khoa, trung tâm cũng như máy tính học tập đều 

được kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet với tốc độ cao phục vụ 24/24 giờ, đảm 

bảo cho công tác đào tạo, NCKH và quản lý.  

Nhà trường đã tin học hóa công tác quản lý thông qua việc sử dụng các phần 

mềm chuyên dùng: quản lý đào tạo, quản lý thư viện, quản lý tài chính với các quy 

định cụ thể về sử dụng. 

Trong phạm vi cơ sở chính tại Nha Trang, các đơn vị được kết nối qua hệ thống 

cáp quang. Các đơn vị ở xa Trường như Trung tâm Nghiên cứu chế tạo tàu cá và thiết 

bị, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng nuôi trồng thủy sản được nối mạng với Trường 

thông qua Internet. Để phục vụ nhu cầu học tập của SV, Nhà trường cho lắp đặt thiết 

bị phủ sóng wifi tại Thư viện, các giảng đường, khu tự học, ký túc xá. Tất cả các 

phòng họp, hội trường cũng đều có hệ thống wifi riêng. 

 Để đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng được ổn định và các thông tin trên 

website được cập nhật, Trường đã thành lập và giao các nhiệm vụ này cho Tổ IT, đồng 

thời nâng cấp khả năng phục vụ của hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền, hệ 

thống mạng. Riêng hệ thống máy tính trong toàn trường được Trung tâm Phục vụ 

trường học kịp thời sửa chữa, thay thế khi có nhu cầu. 

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

2.4.1.  Đề tài khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần nhất tính đến ngày cơ sở đào 
tạo đề nghị mở ngành 

Bảng 17. Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 

Số 
TT 

Tên đề tài Cấp quyết định 
 mã số 

Số QĐ, 
ngày 

tháng năm 
nghiệm 

thu 

Kết quả 
nghiệm 

thu 

1.  Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây 
dựng mô hình thiết bị sản xuất thử 
nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ 
hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L. 

Cấp Tỉnh, 2015 Khá 

2.  Tận dụng nguyên liệu còn lại từ quá 
trình chế biến cá ngừ đại dương để 
phát triển một sản phẩm mới: Thịt chà 
bông 

Trường, 
TR2015-13-07 

2015 Đạt 

3.  Nghiên cứu tách chiết galactomannan 
từ một số đối tượng tiềm năng (củ 
khoai tím, hạt nhãn, hạt chôm chôm) 
dùng bảo quản sản phẩm hạt điều 

Trường, 
TR2015-13-05 

2015 Khá 
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4.  Nghiên cứu chiết tách hoạt chất sinh 
học từ củ hành (Allium Ascalonicum), 
tỏi (Allium sativum) để bảo quản cá 
nục 

Trường, 
TR2015-13-03 

2015 Khá 

5.  Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo hệ thống giám sát sử dụng mạng 
cảm biến không dây trong kiểm soát 
chất lượng và tiết kiệm năng lượng 
cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh 

Nghị định thư 2017 Khá 

6.  Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá 
trị gia tăng từ phế liệu tôm và ứng 
dụng trong xử lý môi trường và nông 
nghiệp 

Nghị định thư 2018 Khá 

7.  Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo 
quản, chế biến rong nho (Caulerpa 
lentillifera) quy mô công nghiệp 

KC.07.08/11-15 2013 Khá 

8.  Nghiên cứu chế biến và thu nhận các 
chất có hoạt tính sinh học từ măng tây 
trồng tại Ninh Thuận 

Cấp Tỉnh, 
07/HĐ-SKHCN 

2013 Khá 

9.   Đánh giá thực trạng an toàn thực 
phẩm trong chuỗi cung ứng thuỷ sản 
khai thác tại khánh hoà và các giải 
pháp đảm bảo chất lượng  

Cấp Tỉnh 2013 Khá 

10.  Nghiên cứu công nghệ sản xuất và 
ứng dụng chế phẩm olygosaccharid 
(olygochitosan và olygochitin) để bảo 
quản sau thu hoạch nguyên liệu thuỷ 
sản đánh bắt xa bờ 

KC.07.02/11-15 2015 Khá 

11.  Nghiên cứu chế tạo vật liệu aerogel 
dựa trên nền graphene có cấu trúc 3D 
ứng dụng cho siêu tụ hiệu năng cao 

NAFOSTED  Chưa 
nghiệm 

thu 
12.  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 

KC.07.11/11-15 2016 Khá 

13.  Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm 
mới từ rong mơ (Sargassum) tại Ninh 
Thuận 

Tỉnh Ninh 
Thuận 

2019 Khá 

14.  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao 
chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn 
địa lý Phú Quốc 

Tỉnh Kiên Giang 2019 Khá 

15.  Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và 
acid béo của sản phẩm cá 
bớp  (Rachycentron canadum) phi lê 
trong chế biến và bảo quản đông lạnh 

Bộ GD&ĐT 
B2014-13-11 

2016 Khá 

16.  Nghiên cứu chiết tách một số hoạt 
chất có hoạt tính sinh học từ phế liệu 
quả cacao định hướng trong sản xuất 
thực phẩm chức năng 

Bộ GD&ĐT 2017-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 
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17.  Nghiên cứu các peptides hoạt tính sinh 
học thần kinh của ốc nón săn nhuyễn 
thể ở vùng biển Khánh Hòa 

NAFOSTED 
Mã số: 106-

NN.02-2015.14 

2016-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 
18.  Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh 

học của các phân đoạn protein thủy 
phân từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng 
(Thunnus albacares) 

NAFOSTED 
Mã số 106.99-

2018.42 

2019-2021 Chưa 
nghiệm 

thu 

19.  Khái niệm về ATTP và mối liên hệ 
với các hành vi đảm bảo an toàn thực 
phẩm và sức khỏe con người ở Việt 
Nam 

NAFOSTED 2018-2020 Chưa 
nghiệm 

thu 

20.  Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi 
sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat 
trên rau ăn sống tại Khánh Hòa và đề 
xuất giải pháp quản lý nguy cơ 

Tỉnh Khánh Hoà 2016-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

21.  Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy 
phân từ đầu, xương cá tra và ứng dụng 
trong sản xuất nước mắm 

Cấp Trường 
TR2017-13-01 

2018 Khá 

22.  Nghiên cứu chế tạo hạt chitosan có 
cấu trúc xốp và đánh giá khả năng hấp 
phụ ion kim loại nặng, chất màu trong 
xử lý nước thải 

Cấp Trường 
TR2018-13-08 

2018-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

23.  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ 
thống trích ly hỗ trợ vi sóng quy mô 
phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu 
của giảng viên và sinh viên Trường 
Đại học Nha Trang 

Cấp Trường 
TR2018-13-15 

 

2018-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

 

2.4.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và dự kiến người hướng dẫn 

Bảng 18. Các hướng nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Số 
TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 
nghiên cứu có thể nhận 

hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, chức danh, học vị 
người có thể hướng dẫn nghiên 

cứu sinh 

Số lượng 
nghiên 

cứu sinh 
có thể tiếp 

nhận 
1.  Ứng dụng các quá trình nhiệt, 

cơ học, vật lý, hóa lý trong chế 
biến và bảo quản thực phẩm 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Trần Đại Tiến 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 
TS. Lê Văn Khẩn 
TS. Vũ Duy Đô 
TS. Huỳnh Long Quân 
TS. Ngô Thị Hoài Dương 

20 

2.  Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong chế biến và bảo quản thực 

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 

10 
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phẩm PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
TS. Nguyễn Thế Hân 
TS. Đỗ Lê Hữu Nam 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
TS. Phan Thị Khánh Vinh 
PGS. TS. Nguyễn Văn Duy 

3.  Biến đổi của nguyên liệu thực 
phẩm sau thu hoạch và kỹ thuật 
bảo quản 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
TS. Vũ Duy Đô 

15 

4.  Quản lý chất lượng và an toàn 
thực phẩm 

PGS.TS. Nguyễn Thuần Anh 
TS. Mai Tuyết Nga 
TS. Lưu Hồng Phúc 
TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 

10 

5.  Công nghệ chế biến sản phẩm 
giá trị gia tăng, thực phẩm chức 
năng 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 

5 

6.  Tận dụng nguyên liệu còn lại 
trong chế biến thực phẩm và 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
trong chế biến 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 

5 

7.  Thu nhận và ứng dụng chất 
hoạt tính sinh học có nguồn gốc 
tự nhiên 

PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
TS. Nguyễn Bảo 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
TS. Hoàng Thị Huệ An 

10 

 
  





2.4.3. Các công trình đã công bố của giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu trong 5 
năm gần đây 

Bảng 19. Danh mục các công trình đã công bố của giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu 

ST
T 

Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

1.  Effects of extraction 
conditions over the 
phlorotannin content and 
antioxidant activity of 
extract from brown algae 
Sargassum serratum 
(Nguyen Huu Dai 2004).  

Vu Ngoc Boi, Cuong, 
D. X., & Vinh, P. T. K.  

Free Radicals and 
Antioxidants, 7(1), 115, 
(2017). 

2.  Nghiên cứu sử dụng vi 
khuẩn lactic để khử khoáng 
và protein trên đầu và vỏ 
tôm trong sản xuất chitosan 

Vũ Ngoc Bội, Nguyễn 
Thị Mỹ Trang, Ngô 
Phương Thảo, Lê 
Phương Chung, Hoàng 
Thị Bảo Yến 

Tạp Chí Khoa Học Công 
Nghệ Thủy Sản, Trường 
Đại Học Thủy Sản Nha 
Trang số 1/2016 

3.  Ảnh hưởng của chitosan, 
oligochitosan và oligochitin 
đến chất lượng tôm bạc 
(Matapenaeus brevicornis) 
theo thời gian bảo quản. 

Vũ Ngọc Bội, Vũ Thị 
Hoan 

Tạp Chí Khoa Học Công 
Nghệ Thủy Sản, Trường 
Đại Học Thủy Sản Nha 
Trang số 4/2016 

4.  Nghiên cứu tối ưu hóa công 
đoạn sấy rong nho 
(Caulerpa lentillifer) bằng 
kỹ thuật sấy lạnh kết hợp 
bức xạ hồng ngoại 

Nguyễn Thị Mỹ Trang, 
Vũ Ngọc Bội, Nguyễn 
Thị Hương, Hoàng Thái 
Hà, Đặng Xuân Cường 

Tạp Chí Khoa Học Công 
Nghệ Thủy Sản, Trường 
Đại Học Thủy Sản Nha 
Trang số 4/2016 

5.  Effect of storage time on 
phlorotannin content and 
antioxidant activity of six 
Sargassum species from 
Nhatrang Bay, Vietnam.  

Cuong, D. X., Vu Ngoc 
Boi & Van, T. T. T.  

Journal of applied 
phycology, 28(1), 567-572, 
(2016). 

6.  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  

The special issue: Chitin & 
Chitosan, Journal of 
Polymer Materials (Jan-
March 2017), (2017) 

7.  Áp dụng các giải pháp khoa 
học công nghệ nhằm cải 
thiện chất lượng thủy sản 
sau khai thác 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy  

Hội thảo chuyên đề - 
VIETFISH 2016, TP. Hồ 
Chí Minh, 3&4/8/2016. 
(2016) 

8.  Utilization of tuna as a 
potential source for 
producing calcium-rich 
mineral powder applied in 
aquafeed.  

Nguyen Xuan Duy and 
Nguyen Anh Tuan  

The 8th Regional Aquafeed 
Conference: Feed and 
Feeding Management for 
Better Aquaculture, Nong 
Lam University, 25 – 26, 
August 2016, Viet 
Nam.(2016) 
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9.  Tận dụng phụ phẩm từ quá 
trình chế biến cá ngừ đại 
dương để sản xuất sản 
phẩm giá trị gia tăng. 

Nguyễn Xuân Duy, Đỗ 
Trọng Sơn, Nguyễn 
Anh Tuấn  

Hội nghị khoa học thủy sản 
trẻ toàn quốc lần thứ 7 – 
YOUTHFISH 2016, 16 – 
17/9/2016, Viện nghiên cứu 
nuôi trồng thủy sản 2, TP. 
HCM.(2016) 

10.  Tận dụng xương cá sấu như 
một nguồn nguyên liệu 
tiềm năng để sản xuất bột 
khoáng giàu canxin 

Nguyễn Xuân Duy, 
Lương Đức Vũ, 
Nguyễn Anh Tuấn  

Hội nghị khoa học thủy sản 
trẻ toàn quốc lần thứ 7 – 
YOUTHFISH 2016, 16 – 
17/9/2016, Viện nghiên cứu 
nuôi trồng thủy sản 2, TP. 
HCM.(2016) 

11.  Biến đổi chất lượng của cá 
ngừ đại dương nghề câu tay 
kết hợp ánh sáng tại bình 
định 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Ngô Thị Hoài Dương  

Hội thảo khoa học “Nghiên 
cứu phát triển & đảm bảo 
chất lượng sản phẩm thủy 
sản”, Khoa Thủy sản, 
trường  Đại học Công 
Nghiệp Thực phẩm, TP. 
HCM, 11/4/2015.(2015) 

12.  Ảnh hưởng của điều kiện 
chiết đến hàm lượng 
polyphenol và đánh giá 
hoạt tính chống oxy hóa 
của dịch chiết từ lá ổi 
(Psidium guajava L.). 

Hồ Bá Vương, Nguyễn 
Xuân Duy, Nguyễn 
Anh Tuấn  

Tạp chí dược học, 473 (55), 
33 - 38.(2015) 

13.  Tối ưu hóa chiết 
polyphenol từ lá ổi bằng 
phương pháp bề mặt đáp 
ứng.  

Hồ Bá Vương, Nguyễn 
Xuân Duy, Nguyễn 
Anh Tuấn  

Tạp chí Khoa học và Phát 
triển, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam, 13 (7), 1144 – 
1152.(2015) 

14.  Utilization of tuna 
processing industry by-
products as a promising 
resource for producing 
added-value products: A 
case study in Vietnam 

Nguyen Xuan Duy, 
Nguyen Anh Tuan, Do 
Thanh Phuong and 
Pham Ba Phong  

International conference: 
Aquatic products processing 
cleaner production chain for 
healthier food, 7 – 
9/12/2015. Can Tho 
University, Vietnam.(2015) 

15.  Comparison of tuna meat 
quality caught by hand-line 
and long-line method 
during refrigerated storage. 

Nguyen Xuan Duy and 
Nguyen Anh Tuan  

International conference: 
Food Technology: Towards 
a more efficient use of 
natural recources. 
VBFoodNet, 24-
26/11/2015, Nha Trang 
University, Vietnam.(2015) 

16.  Optimization of polyphenol 
extraction from guava leaf 
by response surface 
methodology. International 
conference: 

Ho Ba Vuong, Nguyen 
Xuan Duy and Nguyen 
Anh Tuan, 

International conference: 
Food Technology: Towards 
a more efficient use of 
natural resources. 
VBFoodNet, 24-
26/11/2015, Nha Trang 
University, Vietnam.(2015) 
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17.  Retardation of lipid 
oxidation cobia fish muscle 
by natural phenolic-
containing extract from 
guava leaf. 

Ho Ba Vuong, Nguyen 
Xuan Duy and Nguyen 
Anh Tuan  

International conference: 
The 2nd International 
conference on chemical 
engineering, food and 
biotechnology. 30-31/10, 
2015, Ho Chi Minh City 
University of Technology, 
Vietnam.(2015) 

18.  Biến đổi chất lượng của cá 
ngừ đại dương nghề câu tay 
kết hợp ánh sáng tại bình 
định 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Ngô Thị Hoài Dương  

Hội thảo khoa học “Nghiên 
cứu phát triển & đảm bảo 
chất lượng sản phẩm thủy 
sản”, Khoa Thủy sản, 
trường  Đại học Công 
Nghiệp Thực phẩm, TP. 
HCM, 11/4/2015.(2015) 

19.  Utilization of low-value 
shrimp materials to produce 
an added-value product 
shrimp ball 

Nguyen Xuan Duy and 
Nguyen Anh Tuan  

The 2nd AFSA Conference 
on Food Safety and 
Security, Bien Hoa city, 
Dong Nai, Vietnam, August 
15-17, 2014.(2014) 

20.  Inhibition of lipid oxidation 
in minced cobia meat 
during chilled storage by 
guava ethanolic extract 

Nguyen Xuan Duy and 
Nguyen Anh Tuan  

The 2nd AFSA (Asian Food 
Safety and Security 
Association) Conference on 
Food Safety and Security, 
Bien Hoa city, Dong Nai, 
Vietnam, August 15-17, 
2014.(2014) 

21.  Physicochemical properties 
and antioxidant activity of 
chitin and chitosan 
prepared from pacific white 
shrimp waste.  
 

Trang Si Trung, Huynh 
Nguyen Duy Bao. 

International Journal of 
Carbohydrate Chemistry, 
Volume 2015, 1-6. (2015) 

22.  One-step facile synthesis of 
mesoporous 
graphene/Fe3O4/chitosann
anocomposite and its 
adsorption capacity for a 
textile dye. 

Nguyen, V.H., Thang, 
T.K., Tran, T.H.Q., 
Trang, S.T.,  

Journal of Water Process 
Engineering 9, 170–178. 
(2016) 

23.  Cristazine, a New 
Cytotoxic Dioxopiperazine 
Alkaloid from the Mudflat-
Sediment-Derived Fungus 
Chaetomium cristatum.  

Yun K, Khong TT, 
Leutou AS, Kim GD, 
Hong J, Lee CH, Son 
BW. 

Chem Pharm Bull (Tokyo). 
64(1):59-62. (2016) 

24.  Kinetics and Optimization 
of the Deproteinization by 
Pepsin in Chitin Extraction 
from White Shrimp Shell.  
 

Duong, N. T. H., & 
Ngo Dang Nghia. 

Journal of Chitin and 
Chitosan Science, 2(1), 21-
28, (2014). 
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25.  Fermentation of Cocoa 
with Addition of Lactic 
Acid Bacteria 

Nga Thi Tuyet Mai, Thi 
Loan Ho and Nhat 
Thanh Tran 

Khon Kaen Agriculture 
Journal, 2014, 42 Suppl. 4: 
211-217. 

26.  Sensory Changes of Chill-
stored Black Tiger Shrimp 
as Evaluated by Different 
Methods 

Mai Thi Tuyet Nga and 
Tran Thi Thu Le 

The International Journal of 
Science & Technoledge, 
April 2017, Volume 5, Issue 
4: 117-124. 

27.  Tuyển chọn chủng vi khuẩn 
lactic khử cyanua tổng 
thích hợp trên môi trường 
bã sắn 

Nguyễn Minh Trí, Mai 
Thị Tuyết Nga, Hồ Thị 
Diễm Thúy 

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản, số 2/2014, 
trang 67-72 

28.  Các yếu tố ảnh hưởng đến 
tỉ lệ nảy mầm của hạt lúa 
giống OM 4900 theo thời 
gian bảo quản 

Nguyễn Đức Thắng, 
Mai Thị Tuyết Nga 

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản, số 2/2016, 
trang 87-92 

29.  Nghiên cứu mật độ 
Coliform và E.coli trên tôm 
sú nguyên liệu khi bảo 
quản ở nhiệt độ dương thấp 

Mai Thi Tuyet Nga Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản, số 4/2016, 
trang 91-99. 

30.  Study on the counts of 
coliforms and Escherichia 
coli in Tra catfish 
(Pangasius hypophthalmus) 
fillets during low 
temperature storage 

Mai Thi Tuyet Nga, 
Huynh Thi Ai Van 

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật 
Nông Lâm nghiệp-Đại học 
Nông lâm Tp HCM, số 
6/2016, trang . 

31.  QIM Scheme Development 
for Chilled-stored Farmed 
Cobia (Rachycentron 
canadum) Slices. 

Mai Thi Tuyet Nga Proceedings of 13th 
ASEAN Food Conference: 
Meeting Future Food 
Demands: Security & 
Sustainability, 9-11 
September 2013, Singapore 
Expo, Singapore. 

32.  A Traceability System of a 
Pangasius Hypophthalmus 
Processing Company in 
Vietnam 

Mai Thi Tuyet Nga Proceedings of the 
VBFoodNet 2013 
“Developing the supply 
chain towards more healthy 
food”. Ha Noi University of 
Agriculture, Ha Noi, 
Vietnam, 11-13 November 
2013. 

33.  Application of quality 
index method for freshness 
evaluation of chilled-stored 
farmed cobia 
(Rachycentron canadum) 
portions. 

Mai Thi Tuyet Nga Proceedings of SPISE2014 
Summer Program in 
Sensory Evaluation, 25-27 
July 2014,  Vietnam 
National University, HCM 
City Pulishing House (pp. 
21-26). 

34.  The isolation and 
identification of 

Mai Thi Tuyet Nga Conference Handbook 
IJFST 50th Celebration 
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predominant 
microorganisms in natural 
fermentation of cocoa from 
Highland region of 
Vietnam. 

Conference: The future of 
food innovation, nutrition 
and technology Tuesday 17 
to Thursday 19 February 
2015, Lincoln University, 
New Zealand, pp. 34. 

35.  Application of quantitative 
descriptive analysis (QDA) 
in characterizing sensory 
attributes of aquatic 
products: the case of 
Vietnamese farmed black 
tiger shrimp. 

Mai Thi Tuyet Nga, 
Tran Thi Thu Le 

Abstract in the Proceedings 
of VBFoodNet 2015 
International Conference on 
Food Technology: Towards 
a more efficient use of 
natural resources, 
November 24-26, 2015, 
Nha Trang University, Nha 
Trang, Vietnam, pp.45. 

36.  Changes of specific 
spoilage organisms in black 
tiger shrimp (Penaeus 
monodon) stored at low 
temperatures. 

Mai T. T. N. Abstract book of the 
FoodFactor I Conference 
“Established, emerging and 
exploratory food science 
and technology”, 2-4 
November 2016, University 
of Barcelona, Barcelona, 
Spain, page: 64. 

37.  Kinetics of quality changes 
of Pangasius fillets at stable 
and dynamic temperatures, 
simulating downstream 
cold chain conditions.  

Nga Mai, Van Huynh Journal of Food Quality, 
Volume 2017, Article ID 
2865185, 9 pages. 
https://doi.org/10.1155/201
7/2865185. (SCIE) 

38.  Survival prediction system 
for waterless live Chinese 
Sturgeon transportation 
based on temperature 
related glucose changes.  

Zhang Y, Xiao X, Yan 
L, Thi Tuyet Nga Mai, 
Zhang X. 

Journal of Food Process 
Engineering. 2017;e12646. 
https://doi.org/10.1111/jfpe.
12646. (SCIE) 

39.  Development and 
evaluation of key ambient 
factors online monitoring 
system in live Urechis 
unicinctus transportation 
strategies.  

Zhang, Y., Zhang, X., 
Nga, M. T. T., Liufeng 
& Yu, H. 

Computers and Electronics 
in Agriculture, 145, 43-52 
(2018). (SCIE) 

40.  Quantity changes of 
coliforms and Escherichia 
coli inoculated in Nile 
tilapia during storage at 
low temperatures.  

Nguyen Thi Kieu Diem, 
Nguyen Ngoc Quynh 
Nhu, Nguyen Cong 
Bay, and Mai Thi Tuyet 
Nga 

Can Tho University Journal 
of Science, 2018, Volume 
54 (Special issue in 
Fisheries) (2): 195-201.  
DOI:10.22144/ctu.jsi.2018.
053. 

41.  Application of quantitative 
descriptive analysis (QDA) 
and Torry scheme in 
sensory assessment of tra 

Mai Thi Tuyet Nga and 
Huynh Thi Ai Van 

Nha Trang University 
Journal of Fisheries Science 
and Technology, N.2/2018: 
46-53. 



42 
 

catfish (Pangasius 
hypophthalmus) fillets 
stored at 1C and 4C.  

42.  Modification of Quality 
Index Method Scheme for 
Nile Tilapia Fillets and 
Application in Quality 
Assessment of the Product 
Stored at Low 
Temperatures.  

Mai Thi Tuyet Nga and 
Nguyen Thi Kieu Diem 

Pertanika Journal of Science 
& Technology (JST) 2019, 
Vol. 27, No. S1 (Special 
Issue): 137 – 147. 

43.  Influence of Frozen Storage 
Time and Thawing 
Methods on the Microflora 
of Thawed Nile Tilapia 
Fillets. 

Nga Mai, Diem 
Nguyen, and Nhu 
Nguyen 

World Seafood Congress 
2019 (WSC2019)  ”Seafood 
Supply Chains of the 
Future: Innovation. 
Responsibility, 
Sustainability”, Penang, 
Malaysia, 09-11 September 
2019. 

44.  Risk Assessment of Heavy 
Metals in Shellfish for the 
Population in Nha Trang 
City 

Thuan Anh Nguyen, 
Alain-Claude Roudot, 
Dominique Parent 
Massin.  

Journal of Environmental 
Health, Vol 76(6).56-64. 
(2014) 

45.  Hàm lượng thuốc trừ sâu 
gốc clo trên hải sản tại 
Khánh Hòa 

Nguyễn Thuần Anh, 
Phan Thị Thanh Hiền,  

Tạp chí Khoa học – Công 
nghệ Thủy sản, số 1/2017.3-
8. (2017) 
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Journal of Alloys and 
Compounds Volume 702, 
25 April 2017, Pages 693–
699 

116. Three-dimensional reduced 
graphene oxide-grafted 
polyaniline aerogel as an 
active material for high 
performance 
supercapacitors 

Nguyen Van Hoa, Tran 
Thi Hoang Quyen, 
Nguyen Van Hieu, Tran 
Quang Ngoc, Phan 
Vinh Thinh, Pham Anh 
Dat, Hoang Thi Trang 
Nguyen 

Synthetic Metals Volume 
223, January 2017, Pages 
192–198 

117. Preparation of chitosan 
nanoparticles for promising 
applications in agriculture 

Tran Thi Hoang 
Quyen,* Nguyen Cong 
Minh, Pham Thi Dan 
Phuong, Trang Si 
Trung, Dang Thi Thuy 
Ni, Hoang Thi Thuy, 
Nguyen Van Hoa* 

Agenda of extraction and 
application of bioactive 
compounds from shrimp by-
products symposium, Nha 
Trang University, 15 -16 
March, 2017 

118. Nanochitosan suspension: 
Effect of surfactant on 
stability and antibacterial 
activity 

Tran Thi Hoang 
Quyen,* Do Thi Anh 
Hoa, Nguyen Thi 
Thanh Hai, Nguyen 
Cong Minh, Pham Thi 
Dan Phuong, Trang Si 
Trung, Pham Thi Minh 
Thu, Dang Thi Thuy 
Ni, Hoang Thi Thuy, 
Nguyen Van Hoa* 

Vietnam-Korea Chemical 
Engineering Joint 
Symposium, Nha Trang 
University, 20 February, 
2017 

119. Hydroxyapatite from basa 
fish bone and 
hydroxyapatite/chitosan 
composite: Preparation and 
characterization 

Tran Thi Hoang Quyen, 
Nguyen Van Hoa, Phan 
Thi Phuong 

Hội nghị Khoa học toàn 
quốc “Vật liệu và Kết cấu 
Composite: Cơ học, Công 
nghệ và Ứng dụng 

120. One-step facile synthesis of 
mesoporous 
graphene/Fe3O4/chitosan 
nanocomposite and its 
adsorption capacity for a 
textile dye 

Nguyen Van Hoa, 
Thang Trung Khong, 
Tran Thi Hoang Quyen, 
Trang Si Trung 

Journal of Water Process 
Engineering, 2016, 9:170-
178 

121. Microbiological 
membranes on carbon fiber 

Phan Vinh Thinh, 
Nguyen Van Hoa, Tran 

Inter-regional scientific 
Collection “Organisation & 
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and application in 
aquaculture waste water 
treatment 

Thi Hoang Quyen  Regulation of 
Physicologico-biochemical 
Processes”, VSU, Russia, 
2015, 17, 107-114 

122. Thu nhận lutein từ hoa cúc 
vạn thọ ứng dụng làm chất 
màu thực phẩm 

Hoàng Thị Huệ An, 
Trần Thị Hoàng Quyên, 
Trần Hải Minh  

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ và Môi trường Khánh 
Hoà, số 2/2015, trang 20, 
24-25 

123. Ứng dụng sợi carbon trong 
xử lý nước nuôi trồng thuỷ 
sản bị ô nhiễm 

Phan Vĩnh Thịnh, 
Nguyễn Văn Hoà, Trần 
Thị Hoàng Quyên, 
Huỳnh Tuân  

Kỷ yếu hội thảo "Đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ 
trong đoàn viên thanh niên 
khối các cơ quan tỉnh 
Khánh Hoà", Nha Trang, 
tháng 10/2014, trang 3-7 

124. Tối ưu hóa điều kiện xử lý 
hoa cúc vạn thọ bằng 
Viscozym L nhằm nâng cao 
hiệu quả chiết carotenoid 
bằng phương pháp bề mặt 
đáp ứng 

Hoàng Thị Huệ An, 
Trần Thị Hoàng Quyên, 
Đặng Trung Thành, 
Phan Vĩnh Thịnh  

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ và Môi trường Khánh 
Hòa, Số 4/2014, tr. 10-12 
 

125. Ứng dụng sợi carbon trong 
quá trình xử lý nước nuôi 
trồng thủy sản bị ô nhiễm 

Phan Vĩnh Thịnh, 
Nguyễn Văn Hoà, Trần 
Thị Hoàng Quyên, 
Huỳnh Tuân  

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ và Môi trường, số 5, 
tháng 10/2014 

126. Effect of storage conditions 
on quality of marigold petal 
powder 

Hoang Thi Hue An, 
Tran Thi Hoang Quyen, 
Dang Trung Thanh  

Inter-regional scientific 
Collection “Organisation & 
Regulation of 
Physicologico-biochemical 
Processes”, VSU, Russia, 
2014, 16, 77- 84. 

127. Controlled radical 
polymerization of vinyl 
acetate in supercritical CO2 
catalyzed by 
CuBr/terpyridine 

Mohammad, Tariqul 
Islam; Yuvaraj, 
Haldorai; Van Hoa, 
Nguyen; Muhammad, 
Naoshad Islam; Choon, 
Sup Ra; Jae-Jin, Shim;  

Korean Journal of Chemical 
Engineering, 31. (2014) 

128. Glassy carbon electrode 
modified with a graphene 
oxide/poly (o-
phenylenediamine) 
composite for the chemical 
detection of hydrogen 
peroxide 

Nguyen, Van Hoa; 
Tran, Trung Hieu; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Science and 
Engineering: C, 44, 144-
150. (2014) 

129. Synthesis of Poly (vinyl 
pivalate) by Atom Transfer 
Radical Polymerization in 
Supercritical Carbon 
Dioxide 

Islam, Muhammad 
Naoshad; Haldorai, 
Yuvaraj; Nguyen, Van 
Hoa; Shim, Jae-Jin;  

European Polymer Journal 
(2014) 
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130. Ionic liquid mediated 
synthesis of graphene–
TiO2 hybrid and its 
photocatalytic activity 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Science and 
Engineering: B, 180, 38-45. 
(2014) 

131. Reversible addition-
fragmentation chain 
transfer polymerization of 
vinyl acetate and vinyl 
pivalate in supercritical 
carbon dioxide 

Pham, Quang Long; 
Haldorai, Yuvaraj; 
Nguyen, Van Hoa; 
Kang, ChanKyu; Shim, 
Jae-Jin;  

Korean Journal of Chemical 
Engineering, (2014) 

132. Ionic liquid-mediated 
synthesis and self-assembly 
of poly (ethylene glycol)-
block-polystyrene 
copolymer by ATRP 
method 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Colloid and Polymer 
Science. (2014) 

133. Three-dimensional nickel 
foam/graphene/NiCo2O4 
as high-performance 
electrodes for 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Journal of Power Sources, 
273, 110-117. (2015) 

134. The 3D 
Co3O4/graphene/nickel 
foam electrode with 
enhanced electrochemical 
performance for 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Letters. (2015) 

135. Rapid one-step synthesis 
and electrochemical 
properties of 
graphene/carbon 
nanotubes/MnO2 
composites 

Nguyen, Van Hoa; 
Nguyen, Thi Toan; 
Shim, Jae-Jin;  

Synthetic Metals, 199, 276-
279. (2015) 

136. Green synthesis and 
characterization of carbon 
nanotubes/polyaniline 
nanocomposites 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Journal of Spectroscopy 
(2015) 

137. Ultralong MnO2 nanowires 
intercalated 
graphene/Co3O4 
composites for asymmetric 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Tran, Van Chinh; 
Kharismadewi, Dian; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Letters, 147, 123-
127. (2015) 

138. Photocatalytic activity of 
reduced graphene 
oxide/SnO 2 
nanocomposites prepared 
in ionic liquid 

Tang, Lulu; Nguyen, 
Van Hoa; Lee, Yong 
Rok; Kim, Jihoe; Shim, 
Jae-Jin;  

Synthetic Metals, 201, 54-
60. (2015) 

139. Hierarchical mesoporous 
graphene@Ni-Co-S arrays 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 

Electrochimica Acta, 161, 
351-357. (2015) 
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on nickel foam for high-
performance 
supercapacitors 

Shim, Jae-Jin;  

140. In situ growth of 
hierarchical mesoporous 
NiCo2S4@ MnO2 arrays 
on nickel foam for high-
performance 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Electrochimica Acta. (2015) 

141. Ionic liquid-assisted 
synthesis and 
electrochemical properties 
of Ultrathin Co3O4 
nanotube-intercalated 
graphene composites 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Letters. (2015) 

142. Ultrasmall SnO 2 
nanoparticle-intercalated 
graphene@ polyaniline 
composites as an active 
electrode material for 
supercapacitors in different 
electrolytes 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Synthetic Metals, 207, 110-
115. (2015) 

143. Supercritical CO 2 
mediated synthesis and 
catalytic activity of 
graphene/Pd 
nanocomposites 

Tang, Lulu; Nguyen, 
Van Hoa; Shim, Jae-
Jin;  

Materials Research Bulletin, 
71, 53-60. (2015) 

144. Covalently bonded reduced 
graphene oxide/polyaniline 
composite for 
electrochemical sensors 
and capacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 
Kharismadewi, Dian; 
Tran, Van Chinh; Shim, 
Jae-Jin;  

Journal of Electroanalytical 
Chemistry, 758, 148-155. 
(2015) 

145. Supercritical CO2-
mediated synthesis of 
CNT@ Co3O4 
nanocomposite and its 
application for energy 
storage 

Nguyen, Van Hoa; 
Kang, ChanKyu; Roh, 
ChangHyun; Shim, Jae-
Jin;  

Industrial & Engineering 
Chemistry Research. (2015) 

146. One-step facile synthesis of 
mesoporous graphene/Fe 3 
O 4/chitosan 
nanocomposite and its 
adsorption capacity for a 
textile dye 

Van Hoa, Nguyen; 
Khong, Thang Trung; 
Quyen, Tran Thi 
Hoang; Trung, Trang 
Si;  

Journal of Water Process 
Engineering, 9, 170-178. 
(2016) 

147. Synthesis of graphene 
oxide-poly (2-hydroxyethyl 
methacrylate) composite by 
dispersion polymerization 
in supercritical CO2: 

Kharismadewi, Dian; 
Haldorai, Yuvaraj; 
Nguyen, Van Hoa; 
Tuma, Dirk; Shim, Jae-
Jin;  

Composite Interfaces, 23, 
719-739. (2016) 
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adsorption behavior for the 
removal of organic dye 

148. 3D hierarchical 
mesoporous NiCo 2 S 4@ 
Ni (OH) 2 core–shell 
nanosheet arrays for high 
performance 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 
Shim, Jae-Jin;  

New Journal of Chemistry. 
(2016) 

149. Mesoporous 3D 
graphene@ NiCo2O4 
arrays on nickel foam as 
electrodes for high-
performance 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Letters, 170, 105-
109. (2016) 

150. Facile synthesis of cobalt 
oxide/reduced graphene 
oxide composites for 
electrochemical capacitor 
and sensor applications 

Nguyen, Thi Toan; 
Nguyen, Van Hoa; 
Deivasigamani, Ranjith 
Kumar; Kharismadewi, 
Dian; Iwai, Yoshio; 
Shim, Jae-Jin;  

Solid State Sciences. (2016) 

151. Ionic liquid mediated 
synthesis of poly (2-
hydroxyethyl methacrylate-
block-methyl 
methacrylate)/Fe3O4 core–
shell structured 
nanocomposite by ATRP 
method 

Tran, Van Chinh; 
Nguyen, Van Hoa; 
Tuma, Dirk; Shim, Jae-
Jin;  

Colloid and Polymer 
Science, 294, 777-785. 
(2016) 

152. Microwave-assisted 
synthesis of porous nickel 
cobaltite with different 
morphologies in ionic 
liquid and their application 
in supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Chemistry and 
Physics, 176. (2016) 

153. Polyaniline and multi-
walled carbon nanotube-
intercalated graphene 
aerogel and its 
electrochemical properties 

Tran, Van Chinh; 
Nguyen, Van Hoa; 
Nguyen, Thi Toan; Lee, 
Jae Heung; Huynh, 
Dang Chinh; Shim, Jae-
Jin;  

Synthetic Metals, 215, 150-
157. (2016) 

154. Covalently bonded reduced 
graphene oxide/polyaniline 
composite for 
electrochemical sensors 
and capacitors (vol 758, pg 
148, 2015) 

Nguyen, VH; Lamiel, 
C; Kharismadewi, D; 
Tran, VC; Shim, JJ;  

Journal of Electroanalytical 
Chemistry, 762, 87-87. 
(2016) 

155. Preparation and 
characterization of high 
purity β-chitin from squid 

Cuong, Hoang Ngoc; 
Minh, Nguyen Cong; 
Van Hoa, Nguyen; 

International Journal of 
Biological Macromolecules, 
93, 442-447. (2016) 
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pens (Loligo chenisis) Trung, Trang Si;  
156. Layer-structured 3D 

Nanohybrid MoS2@ rGO 
on Nickel Foam for High 
Performance Energy 
Storage Applications 

Bulakhe, Ravindra N; 
Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

New Journal of Chemistry. 
(2016) 

157. Graphene-Based 
Antibacterial Materials 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Graphene Science 
Handbook: Mechanical and 
Chemical Properties. (2016) 

158. Three-dimensional reduced 
graphene oxide-grafted 
polyaniline aerogel as an 
active material for high 
performance 
supercapacitors 

Van Hoa, Nguyen; 
Quyen, Tran Thi 
Hoang; Van Hieu, 
Nguyen; Ngoc, Tran 
Quang; Thinh, Phan 
Vinh; Dat, Pham Anh; 
Nguyen, Hoang Thi 
Trang;  

Synthetic Metals, 223, 192-
198. (2017) 

159. Microwave-assisted binder-
free synthesis of 3D Ni-Co-
Mn oxide nanoflakes@ Ni 
foam electrode for 
supercapacitor applications 

Lamiel, Charmaine; 
Nguyen, Van Hoa; 
Kumar, Deivasigamani 
Ranjith; Shim, Jae-Jin;  

Chemical Engineering 
Journal, 316, 1091-1102. 
(2017) 

160. Mobility of carrageenan 
chains in iota- and kappa 
carrageenan gels. 

Viet T.N.T. Bui, Bach 
T. Nguyen, Taco 
Nicolai, FrédéricRenou 

Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects, 
2019, Vol. 562, 113-118. 

161.  Rheology and 
microstructure of mixtures 
of iota and kappa-
carrageenan.  

Viet T.N.T. Bui, Bach 
T. Nguyen, Frederic 
Renou, Taco Nicolai 

Food Hydrocolloids, 
2019, Vol. 89, 180-187. 

162. Structure and rheological 
properties of carrageenans 
extracted from different red 
algae species cultivated in 
Cam Ranh Bay, Vietnam.  

Viet T. N. T. Bui, Bach 
T. Nguyen, 
Frédéric Renou, 
Taco Nicolai 

Journal of Applied 
Phycology, 2018, 1-7 

163. Ảnh hưởng của CMC, nhiệt 
độ và nồng độ agar đến độ 
nhớt của dung dịch, độ 
cứng gel agar.  

Đinh Văn Hiện, 
Nguyễn Thị Thanh 
Thúy, Trần Thị Huyền, 
Nguyễn Trọng Bách 

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Thủy sản. Số 1/2019, 
tr. 22-29. 

164. Hiện trạng sản xuất và chất 
lượng của nước mắm mang 
chỉ dẫn địa lý Phú Quốc 
(Production status and 
quality of Phu Quoc 
geographical indication fish 
sauce) 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Phạm Văn Triều Anh 
và Nguyễn Xuân Duy 

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản Số 3/2019, tr 
73 – 79. 

165. Controlling purple spot 
disease on green asparagus 
(Asparagus officinalis) by 

Nguyen Xuan Duy, 
Tran Thi My Hanh, and 
Nguyen Anh Tuan 

The 11th Vietnam-Japan 
Scientific Exchange 
Conference - VJSE 2018, 
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herbal extract Tohoku University, Sendai 
City, Japan, September 
15th, 2018. (poster) 

166. Utilisation of waste from 
tuna processing to produce 
fish fertilizer and 
application in agriculture 
 

Nguyen Xuan Duy, 
Tran Thi My Hanh, and 
Nguyen Anh Tuan 

The 11th Vietnam-Japan 
Scientific Exchange 
Conference - VJSE 2018, 
Tohoku University, Sendai 
City, Japan, September 
15th, 2018. 

167.  Nutritional composition of 
sandalwood seeds grown in 
India and Vietnam 

Nguyen Xuan Duy, 
Nguyen Anh Tuan, 
Tran Thi My Hanh 

Vietnam – Japan science 
and technology symposium 
2019 - Toward sustainable 
development, Hanoi, May 4, 
2019. 

168. Công nghệ sản xuất một số 
sản phẩm giá trị gia tăng từ 
thủy sản (Production 
technology of some added-
value products from 
seafood) 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy 

Hội thảo Khoa học tại Triển 
lãm Quốc tế Thiết bị và 
Công nghệ Nông Lâm Ngư 
nghiệp - Vietnam growtech 
2018, Hà Nội, 21-
23/11/2018. 

169. Ứng dụng kỹ thuật sấy 
bằng bơm nhiệt (heat 
pump) để cải thiện chất 
lượng và tiết kiệm năng 
lượng cho quá trình sản 
xuất các sản phẩm khô thủy 
sản 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Hữu Nghĩa và 
Nguyễn Xuân Duy 

Hội thảo khoa học “Các giải 
pháp ứng dụng công nghệ 
trong bảo quản, chế biến 
thủy sản”, Sở KH&CN Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
12/10/2018, p. 64-71. 

170. Công nghệ sản xuất 
Collagen, Gelatine từ 
nguyên liệu còn lại của nhà 
máy chế biến thủy sản 
(xương, da, vây, vẩy) và 
khả năng ứng dụng trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Anh Tuấn và 
Nguyễn Xuân Duy 

Hội thảo khoa học “Các giải 
pháp ứng dụng công nghệ 
trong bảo quản, chế biến 
thủy sản”, Sở KH&CN Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
12/10/2018, p. 11-19. 

171. Quy trình sản xuất sản 
phẩm dịch đạm thủy phân 
từ đầu cá chẽm (Lates 
calcarifer) bằng enzyme 
flavourzyme 

Đỗ Trọng Sơn, Phạm 
Thị Hiền 

Hội nghị khoa học "An toàn 
dinh dưỡng và An ninh 
Lương thực – Lần 2 năm 
2018", Trung tâm phát triển 
Khoa học và Công nghệ trẻ 
TP Hồ Chí Minh, Trường 
Đại học Công nghiệp Thực 
phẩm TPHCM, Tháng 
12/2018. 

172. Antioxidant and 
antimicrobial effects of 
extracts from shallot and 
garlic bulbs on round scad 
during iced storage 

Huynh Nguyen Duy 
Bao, Pham Thi Hien, 
Vu Le Quyen 

The 6th Analytica Vietnam 
Conference 2019, TP. 
HCM, Vietnam, April 3-4, 
2019, Conference 
proceedings, pp 274 -282 

173. Study on venom Nguyen Bao, Phan Thi 2nd International Science 



57 
 

conopeptide derived from 
conus bandanus using 
MALDI-TOF MS 

Khanh Vinh, Ha Thi 
Hang, Tran Van Khoa, 
Nguyen Van Suu, Ngo 
Dang Nghia, trang 62-
63 

Conference 2019, “Toxic 
contaminants in food and 
environment: quality 
assessment and treatment 
technology”, Hà Nội, 
29/03/2019 

174. Phân tích độc tố 
Conopeptide của ốc nón 
biển Conus Bandanus bằng 
kỹ thuật MALDI-TOF MS  

Phan Thị Khánh Vinh, 
Nguyễn Bảo, Hà Thị 
Hằng, Nguyễn Văn 
Sữu, Ngô Đăng Nghĩa 

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý 
và Sinh Học, Viện Hàn Lâm 
Khoa Học VN, tập 24, số 
4A/2019, trang 156-161, 
ISSN – 0868-3224 

175. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
định hình gel đến một số 
tính chất lý hóa của chả cá 
làm từ thịt vụn redfish 
(Seabastes marinus) xay  

Trần Thị Huyền, Hoàng 
Ngọc Anh 

Tạp chí Khoa học Trường 
Đại học Cần Thơ, 2018, 
54(9B): 34-40. 

176. Ảnh hưởng của CMC, nhiệt 
độ và nồng độ agar đến độ 
nhớt của dung dịch, độ 
cứng gel agar. 

Đinh Văn Hiện, 
Nguyễn Thị Thanh 
Thúy, Trần Thị Huyền, 
Nguyễn Trọng Bách  

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Thủy sản. Số 1/2019, 
tr. 22-29. 

177. Hoạt tính chống oxy hóa 
của các phân đoạn protein 
chiết tách từ hải miên 
Ircinia mutans 

Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo, Nguyễn Khắc Bát 

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản, Số 2/2018, 
tr 2 – 8. 

178. Hoạt tính chống ôxy hóa 
của dịch chiết từ một số 
loài hải miên ở vùng biển 
Việt Nam 

Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo, Nguyễn Khắc Bát 

Tạp chí Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Số 
24/2018, tr. 61-68. 

179. Đánh giá hoạt tính ức chế 
enzyme – Glucosidase và 
chống oxy hóa của phân 
đoạn dịch chiết giầu 
Polyphenol từ rong 
Sargassum Mcclurei 

Nguyễn Thùy Linh, 
Khổng Trung Thắng, 
Nguyễn Thị Huyền, Đỗ 
Anh Duy, Phạm Thị 
Hiền, Nguyễn Thế Hân 

Tạp chí Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 2019 

180. Optimum conditions of 
microwave assisted 
extraction for phenolic 
compounds and antioxidant 
capacity  of the brown alga 
Sargassum vestitum.  

Dang TT, Bowyer MC, 
Van Altena IA & 
Scarlett CJ. 

Sep Sci Technol (In Press). 
doi.org/10.1080/01496395.2
017.1414845 

181. Comparison of chemical 
profile and antioxidant 
properties of the brown 
algae 

Dang TT, Bowyer MC, 
Van Altena IA & 
Scarlett CJ. 

Inter. Food Sci. Technol 
2018, 51(1): 174-181. doi: 
10.1111/ijfs.13571. 

 
  





2.5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động 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, 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: Anh, 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. Đặc biệt, Khoa Công nghệ Thực 

phẩm đã có các kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế liên quan đến Công nghệ sau thu hoạch, 

như làm chuyên gia và giảng dạy cho các dự án SEAQIP, POSMA do DANINA-Đan Mạch 

tài trợ; hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Thực phẩm Matis-Iceland; hợp tác đào tạo 

với Chương trình Đào tạo Thủy sản-Trường Đại học Liên Hiệp Quốc-Iceland; hợp tác nghiên 

cứu và trao đổi đoàn với Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. 

 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 20.  Danh mục các dự án, chương trình hợp tác Quốc tế 

T
T 

Tên dự án Mục đích Nhà tài 
trợ 

Thời 
gian 

Kinh phí 
(USD) 

1.  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 

2.  Chương trình hợp 
tác với AUF 

Các chương trình đào tạo 
bằng tiếng Pháp về công 

Hiệp hội 
các 

2001 – 
nay 
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nghệ chế biến được triển 
khai 

trường 
ĐH Pháp 

(AUF) 
3.  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 

39.200 
EURO 

4.  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 

11.000 
Euro 

5.  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 

13.200.00
0 NOK 

6.  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 

 

7.  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 

 

8.  Dự án VLIR Nâng cao năng lực cho 
các trường đại học, viện 
nghiên cứu do Bỉ tài trợ. 

Đại học 
Cần Thơ 
chủ trì, 
Đại học 

Nha 
Trang là 

thành 
viên 

2012-
2019 

250.000 
EURO/ 
năm cho 

hoạt động 
của toàn 
Dự án 

9.  Đánh giá nguy cơ 
nhiễm bệnh bằng 
công cụ tích hợp 
trong dây chuyền 
giá trị sản xuất thủy 
sản Châu Âu 

Khảo sát tình hình nhiễm 
ký sinh trùng (KST) gây 
hại cho người trên cá tra 
và ca ba sa tại Đồng bằng 
Sông Cửu Long 
(ĐBSCL) 

EU tài trợ 2013-
2016 

51.000 
EURO 
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10.  Dự án “Ứng 
phó biến đổi khí hậu
 trong quản lý kinh 
tế, đa dạng sinh học, 
và nuôi trồng thủy 
sản ở các nước Sri 
Lanka và Việt Nam”  
 

Đào tạo Thạc sĩ quốc tế 
tại ĐHNT, đào tạo tiến sĩ 
và sau tiến sĩ tại Na Uy. 

Chương 
trình Phát 
triển năng 
lực đào 
tạo sau 
đại học và 
nghiên 
cứu 
(NORHE
D) của 
Nauy 

2014-
2018 

18.000.00
0 NOK 

11.  Nghiên cứu tạo 
nguyên liệu bao gói 
tự nhiên từ phế liệu 
thủy sản để tạo vi 
nang tiền tố vitamin 
A sử dụng trong 
thực phẩm và thức 
ăn bổ sung. 

Nghiên cứu lựa chọn điều 
kiện thủy phân đầu cá 
ngừ nhằm thu dịch thủy 
phân thích hợp cho nuôi 
cấy sinh khối nấm men 
dùng để bao gói dầu gấc. 

Quỹ 
Quốc tế 
cho Khoa 
học (IFS 
– 
Internatio
nal 
Foundatio
n for 
Science) 
của Thủy 
Điển 

2015-
2016 

10.815 
USD 

12.  Chương trình trao 
đổi sinh viên với 
Đại học Quốc gia 
Pukyong Hàn Quốc 

Trường PKNU gửi sinh 
viên sang tham gia học 
tập ngắn hạn  về lĩnh vực 
văn hóa và phát triển hợp 
tác thủy sản 

Đại học 
Quốc gia 
Pukyong 
Hàn Quốc 

2015  

13.  Dự  án hợp  tác giữa 
Trường Trường Đại 
học Nha Trang và 
Trường Đại học Jan 
Evangelista Purkyne 
in Usti nad Labem 
về việc trao đổi cán 
bộ, giàng viên, sinh 
viên giữa hai trường 

Trao đổi cán bộ, giàng 
viên, sinh viên Viện 
CNSH, Khoa Xây dựng 
giữa hai trường 

Chương 
trình 
Erasmus 
+ 

2015-
2017 

86.900 
EUR 

14.  Chương trình cao 
học Thủy sản Nhiệt 
đới) 

Trao đổi cán bộ, học viên 
cao học 

ĐH 
Kagoshim
a (Nhật) 
và 5 
trường 
thành 
viên khác 
viên (Đại 
học Đại 
học Sam 
Ratulangi
, 

Từ 2016 
đến nay 
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Indonesia
; Đại học 
Visayas, 
Philipin; 
Đại học 
Kasetsart, 
Thái Lan; 
Đại học 
Terengga
nu, 
Malaysia) 

15.  Dự án “Phát triển 
dự báo định hướng 
thị trường sáng tạo 
để tăng cường tính 
bền vững về kinh tế 
và sức cạnh tranh 
của thủy sản châu 
Âu trên thị trường 
địa phương và toàn 
cầu”  

Tăng cường tính bền 
vững và cạnh tranh của 
thuỷ sản Châu Âu trên thị 
trường 

MATIS,  
dự án EU  

2015-
2019 

 

16.  Tổ chức hội thảo 
quốc tế ngành Công 
nghệ thực phẩm 
VBFoodNet2015 

Trao đổi học thuật, công 
bố kết quả nghiên cứu, 
mở rộng hợp tác 

VBFood
Net, Vlir-

Bỉ, Đại 
Sứ quán 

Bỉ tại 
Việt 
Nam, 

ARES-
CCD-Bỉ, 
TWAS-Ý 

11/2015 30.000 
EURO 

17.  Hợp tác nghiên cứu 
với Trường Đại học 
Nông nghiệp Trung 
Quốc 

Hợp tác nghiên cứu, thiết 
kế mạng cảm biến không 
dây để giám sát nhiệt độ, 
tiêu hao năng lượng trong 
chuỗi cung ứng lạnh 

Bộ 
KH&CN 
Việt Nam 

2014-
2017 

3.350 
triệu đồng 

18.  Hợp tác nghiên cứu 
với Viện Nghiên 
cứu polyme Leibniz 
(IPF), Đức 

Hợp tác nghiên cứu sản 
xuất các sản phẩm giá trị 
gia tăng từ phế liệu tôm 
để ứng dụng trong nông 
nghiệp 

Bộ 
KH&CN 
Việt Nam 

2014 đến 
nay 

3.450 
triệu đồng 
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PHẦN 3.  

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  

 

Ngành đào tạo:   CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Mã số:    9540101 

Chương trình đào tạo:  Công nghệ Thực phẩm 

Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nha Trang 

Trình độ đào tạo:   Tiến sĩ 

 

3.1. Chương trình đào tạo 

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 08/2017/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sĩ 

- 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. 

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

nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 598/QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2017 về Quy định tuyển sinh đào tạo 

trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 

- Quyết định số 597/QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2017 về Quy định đào tạo trình độ 

tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang. 
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3.1.2. Tóm tắt chương trình đào tạo 

a) Giới thiệu chương trình: 

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm dành cho những 

người có trình độ thạc sĩ các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, 

Công nghệ Chế biến thủy sản, Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Công nghệ 

thực phẩm và đồ uống và các ngành gần khác (như Công nghệ sinh học thực phẩm, 

Hóa thực phẩm, Công nghệ sinh học, Hóa sinh học, Công nghệ hóa học …); hoặc có 

trình độ đại học nhóm ngành Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống (Công nghệ 

thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, hoặc Công nghệ chế biến thủy sản), có nhu cầu 

nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của ngành Công nghệ thực phẩm về (1) Sử 

dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu thực phẩm, (2) Phát triển công nghệ thực phẩm theo 

hướng hiện đại và bền vững, (3) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; nhằm 

phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và các công việc khác thuộc lĩnh vực công nghệ 

thực phẩm. Đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm có trình độ chuyên môn cao 

và sâu; có tư duy khoa học, có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề mới có ý nghĩa 

về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm; có khả năng độc lập 

nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành; có khả 

năng giới thiệu, thuyết  trình các ý tưởng và nội dung khoa học; có khả năng đào tạo 

đại học và sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực 

phẩm. 

b) Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình tiến sĩ Công nghệ thực phẩm nhằm đào tạo ra tiến sĩ ngành Công 

nghệ thực phẩm có trình độ chuyên môn cao và sâu; có tư duy khoa học, có khả năng 

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

thực phẩm; có khả năng độc lập nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực 

thuộc chuyên ngành; có khả năng giới thiệu, thuyết  trình các ý tưởng và nội dung 

khoa học; có khả năng đào tạo đại học và sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Trọng tâm của chương trình đào tạo là: (1) Sử 

dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu thực phẩm, (2) Phát triển công nghệ thực phẩm theo 

hướng hiện đại và bền vững, (3) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. 
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c) Chuẩn đầu ra: 

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

- Cập nhật về sử dụng tài nguyên hiệu quả, đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm, và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; 

- Phát triển kiến thức cho bản thân về công nghệ thực phẩm tiên tiến, đặc 

tính của thực phẩm và phương pháp đánh giá; 

- Độc lập nghiên cứu sáng tạo và tập hợp được nhiều nhà khoa học cùng 

tham gia đề tài, dự án nghiên cứu; 

- Tổ chức, điều hành, chủ trì chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu; 

- Tham gia đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành công nghệ thực phẩm; 

- Có tầm nhìn chiến lược phát triển ngành công nghệ thực phẩm. 

d) Cấu trúc chương trình: 

 

TT. Nội dung Số học phần Số tín chỉ 

1 Các học phần bổ sung: 

- Đối tượng A1 

- Đối tượng A2 

- Đối tượng B1 

- Đối tượng B2 

 

0 

2-3 

15 

15 và 2-3 

 

0 

4 – 6 

30 

30 và 4 – 6 

2 

 

a 

 

 

b 

c 

Các học phần ở trình độ tiến sĩ, tiểu luận 
tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ 

Các học phần ở trình độ tiến sĩ: 

- Bắt buộc 

- Tự chọn 

Tiểu luận tổng quan 

Các chuyên đề tiến sĩ 

7 

 

4 

2 

2 

1 

2 

18 

 

8 

4 

4 

4 

6 

3 Luận án tiến sĩ 1 72 

 Tổng (Phần 2 và 3) 9 90 
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e) 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 8   

1.1. Các học phần bắt buộc 4   

FOT715 Chiến lược phát triển ngành 
công nghệ thực 
phẩm/Development Strategy of 
Food Technology 

2(2-0) 1-6  

FOT716 Công nghệ hiện đại trong chế 
biến thực phẩm /Advanced 
Food Technology  

2(2-0) 2-6  

1.2. Các học phần tự chọn 4   

 FS713 Lưu biến học thực phẩm/Food 
Rheology 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

FS714 Phương pháp đánh giá các đặc 
tính của thực phẩm nâng 
cao/Advanced techniques for 
Food Characterisation 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

FOT701 Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa 
chiều trong công nghiệp thực 
phẩm/Multiway Data Analysis 
in Food Industry 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

POT705 Mô hình hóa và mô phỏng trong 
khoa học thực phẩm/Modelling 
and Simulation in Food Science 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

SPT701 Triển khai kết quả nghiên cứu 
khoa học vào thực tiễn sản 
xuất/Implementation of 
Scientific Research 
Achievements in Real Life 
Production 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

FOT717 Độc chất học thực phẩm/Food 
Toxicology 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

FOT718 Chẩn đoán thực phẩm nâng 
cao/Advanced Food Diagnostics 

2(1,5-
0,5) 

2-6  

FOT719 Thiết kế quá trình bảo quản 
thực phẩm/Food preservation 
process design 

2(1,5-
0,5) 

2-6  
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2. Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề 
tiến sĩ 

10   

FOT 802 Tiểu luận tổng quan 4(0-4) 2-4  

FOT 803 Chuyên đề tiến sĩ 1 3(0-3) 2-4 FOT801, 
FOT802  

FOT 804 Chuyên đề tiến sĩ 2 3(0-3) 2-4 FOT801, 
FOT802  

 

f) Mô tả các học phần: 

FOT715 Chiến lược phát triển ngành Công nghệ thực phẩm 2(2-0) 

 Học phần gồm những nội dung cơ bản: Đánh giá thực trạng về nguồn 

nguyên liệu, bảo quản sau thu hoạch, tổn thất sau thu hoạch, cơ cấu sản 

phẩm và thị trường, trình độ công nghệ chế biến, hoạt động nghiên cứu 

và thành tựu đạt được, năng lực cạnh tranh; phân tích SWOT; xây dựng 

chiến lược phát triển ngành công nghệ thực phẩm tương ứng với cấp độ 

doanh nghiệp, địa phương, vùng-miền và toàn ngành. 

FOT716 Công nghệ hiện đại trong chế biến thực phẩm 2(2-0) 

 Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh kiến thức về công nghệ nano, 

công nghệ vi nang và các kỹ thuật tạo vi nang, công nghệ chế biến bằng 

áp suất cao ứng dụng trong chế biến thực phẩm. 

FS713 Lưu biến học thực phẩm 2(1,5-0,5) 

 Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh các khái niệm cơ bản về lưu biến 

học, các tính chất lưu biến của thực phẩm, sự biến dạng của vật liệu thực 

phẩm dưới tác dụng của ứng suất, ứng dụng của lưu biến trong quá trình 

chế biến, bảo quản và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

thực phẩm. 

FS714  Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực phẩm nâng 

cao 

2(1,5-0,5) 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh kỹ năng lựa chọn phương pháp 

thực nghiệm chuyên môn sâu, đi kèm với thiết bị hiện đại để phân tích, 

đánh giá các đặc tính của thực phẩm bao gồm chỉ tiêu: vật lý, hóa học, 

hóa lý, hóa sinh, lưu biến, cảm quan, các đặc tính khác... ứng dụng để 

thực hiện các nghiên cứu sâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực 

phẩm. 
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POT705  Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học thực phẩm 2(1,5-0,5) 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức cơ bản về mô hình hóa 

và mô phỏng hóa ứng dụng trong khoa học thực phẩm; mô hình hóa các 

quá trình vật lý như truyền nhiệt và truyền khối; mô hình hóa dựa trên 

quan sát (thiết kế thí nghiệm và phương pháp bề mặt đáp ứng, phân tích 

đa biến, phân tích hình gãy/phân đoạn/fractal, mô hình hóa mờ/Fuzzy); 

kỹ thuật mô hình hóa tổng quát. 

FOT701 Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều trong công nghiệp 

thực phẩm 

2(1,5-0,5) 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các phương pháp xử lý số liệu đa 

chiều để áp dụng vào giải quyết các vấn đề phức tạp trong nghiên cứu và 

thực tiễn của ngành công nghiệp thực phẩm. Học phần tập trung vào một 

số kỹ thuật đa chiều như đa tuyến-bình phương bé nhất (multilinear-

PLS), PARAFAC, và TUCKER, đồng thời hệ thống vắn tắt lại các các 

phương pháp truyền thống (PCR, PLS). Các phương pháp xử lý số liệu 

sẽ bao phủ các lĩnh vực ứng dụng sau: phân loại, hiệu chỉnh, dự đoán, tối 

ưu hóa quá trình, tăng độ phân giải khối phổ và giải thích kết quả. Học 

phần còn hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hành phân tích dữ liệu đa 

chiều trên một phần mềm phân tích thống kê (MATLAB, R...). 

SPT701 Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn 

sản xuất 

2(1,5-0,5) 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh phương pháp thu thập, phân tích, 

đánh giá để chọn lọc kết quả nghiên cứu khoa học tiềm năng có thể triển 

khai vào thực tiễn sản xuất. Phương pháp triển khai (lập kế hoạch, thử 

nghiệm và phổ biến) kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất. 

FOT717 Độc chất học thực phẩm 2(1,5-0,5) 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các nguyên lý cơ bản trong độc 

chất học, bao gồm cả các phương pháp đánh giá an toàn thực phẩm và cơ 

chế sinh lý hoạt động của các độc tố thực phẩm; quá trình nhiễm độc 

thực phẩm; các nguyên tắc để ngăn ngừa bệnh do nhiễm độc thực phẩm; 

và một số quy định về an toàn thực phẩm. 

FOT718 Chẩn đoán thực phẩm nâng cao 2(1,5-0,5) 

 
 
Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh về đảm bảo chất lượng và an 
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toàn trong chuỗi thực phẩm; các phương pháp đánh giá chất lượng thực 

phẩm cải tiến; Ứng dụng của vi sóng, siêu âm, NMR, mũi điện tử, 

phương pháp phân tích vi sinh nhanh, công nghệ phân tử, kỹ thuật sắc 

ký lỏng LC nhanh … trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của 

thực phẩm;  thủ tục lấy mẫu tự động; xử lý số liệu phân tích và báo cáo. 
 

FOT719 Thiết kế quá trình bảo quản thực phẩm 2(1,5-0,5) 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các mô hình động học của sự biến 

đổi các thành phần trong thực phẩm (bao gồm biến đổi của vi sinh vật) 

trong chế biến bảo quản thực phẩm; các mô hình truyền dẫn (nhiệt, áp 

suất, điện trường) đối với các hệ thống thực phẩm để mô tả các biến đổi 

về đặc tính vật lý trong cấu trúc thực phẩm trong chế biến bảo quản; các 

mô hình thiết kế quá trình-tích hợp của mô hình động học và mô hình 

truyền dẫn để dự đoán thời gian chế biến cần thiết nhằm đạt được mục 

tiêu bảo quản. 

FOT802 Tiểu luận tổng quan 2(0-2) 

 Tiểu luận tổng quan giúp nghiên cứu sinh tìm hiểu và nắm bắt tình hình 

nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Tiểu luận tổng 

quan cần thể hiện kết quả phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu 

đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài 

luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án 

cần tập trung nghiên cứu giải quyết. 

FOT803/4 Chuyên đề tiến sĩ 3(0-3) 

 Các chuyên đề tiến sĩ nhằm giúp nghiên cứu sinh tự củng cố, cập nhật 

kiến thức mới, chuyên sâu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án và giải 

quyết một số nội dung của đề tài luận án. 

 

FOT900 Luận án tiến sĩ 72(0-72) 

 Luận án tiến sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính 

nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực 

nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri 

thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề 

của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. 
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g) Các hướng nghiên cứu chính của đề tài luận án tiến sĩ: 

 

1)  Ứng dụng các quá trình nhiệt, cơ học, vật lý, hóa lý trong chế biến và bảo 
quản thực phẩm. 

2)  Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến và bảo quản thực phẩm. 

3)  Biến đổi của nguyên liệu thực phẩm sau thu hoạch và kỹ thuật bảo quản. 

4)  Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 

5)  Công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng, thực phẩm chức năng. 

6)  Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thực phẩm và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường trong chế biến. 

7)  Thu nhận và ứng dụng hoạt chất sinh học từ nông sản thực phẩm. 

 

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

3.2.1.  Kế hoạch tuyển sinh 

a) Phương án tuyển sinh ngành đào tạo và chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm đầu. 

 

* Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu: 10-15 nghiên cứu sinh. 

b) Đối tượng tuyển sinh: 

1) 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 do 

Trường cấp trong vòng 7 năm trở lại; 

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

tốt nghiệp trên 7 năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp hoặc theo định hướng ứng 

dụng; hoặc có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành gần. 

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

chính quy loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng 

ký dự tuyển:  

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

hợp do Trường cấp dưới 7 năm trở lại; 

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

hợp nhưng đã tốt nghiệp trên 7 năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp. 
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c) Danh mục ngành, chuyên ngành đúng, phù hợp và gần: 

TT. Ngành, chuyên 
ngành đào tạo 

Có bằng thạc sĩ Có bằng đại học 

1 Ngành, chuyên 
ngành đúng và 
phù hợp 

Công nghệ thực phẩm 

Công nghệ sau thu hoạch 

Công nghệ Chế biến thủy sản 

Chế biến lương thực, thực 
phẩm và đồ uống 

Công nghệ thực phẩm và đồ 
uống 

Hóa thực phẩm 

Công nghệ thực phẩm 

Công nghệ sau thu hoạch 

Công nghệ chế biến thủy 
sản 

Hóa thực phẩm 

2 Ngành, chuyên 
ngành gần 

Công nghệ sinh học thực phẩm 

Công nghệ sinh học 

Hoá sinh học 

Công nghệ hóa học 

Công nghệ sinh học thực 
phẩm 

Công nghệ sinh học 

Hoá sinh học 

Công nghệ hóa học 

 

d) Danh mục các học phần bổ sung kiến thức: 

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

- Đối tượng A2: phải học một số 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 

1 FS504 Biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế 

biến và bảo quản/ Changes of Food during 

Processing and Preservation 

2(1,5-

0,5) 

2 FOT503 Kỹ thuật hiện đại trong bao gói và bảo quản 

thực phẩm/ Advanced Food Packaging 

2(2-0) 

II. Các học phần tự chọn 

3 FS513 Quản lý an toàn thực phẩm/ Food Safety 

Management 

2(2-0) 

4 FOT504 Kỹ thuật tiên tiến ứng dụng trong công nghiệp 

thực phẩm/ Advanced Food Technologies 

2(2-0) 
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- Đối tượng B1: 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. Kiến thức chung 7 

I.1. Các học phần bắt buộc 3 

1 POS501 Triết học/ Philosophy 3(3-0) 

I.2. Các học phần tự chọn 4 

2 GS501 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ 
Methodology of Scientific Reseach 

2(2-0) 

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

2(2–0) 

4 GS504 Viết và công bố kết quả nghiên cứu/ Scientific 
Writing and Publishing 

2(2–0) 

5 FLS501 Tiếng Anh học thuật/ Academic English 2(2–0) 

II. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 25 

II.1. Các học phần bắt buộc 15 

6 FOT511 Các phương pháp phân tích hiện đại trong công 
nghiệp thực phẩm/ Modern Analysis Methods in 
Food Industry 

3(2-1) 

7 FS504 Biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến 
và bảo quản/ Changes of Food during Processing 
and Preservation 

2(1,5-0,5) 

8 FS517 Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm/ Food  Supply 
Chain Management 

 

2(2-0) 

9 FOT502 Công nghệ enzyme và ứng dụng trong sản xuất 
thực phẩm/ Enzyme Technology and Its 
Application in Food Industry 

2(1,5-0,5) 

10 FS508 Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh 
học/ Extraction and Application of Bioactive 
Compounds 

2(2-0) 

11 FOT503 Kỹ thuật hiện đại trong bao gói và bảo quản thực 
phẩm/Advanced Food Packaging 

2(2-0) 

12 FOT512 Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong 
công nghiệm thực phẩm/ Waste Management and 
By-product Utilization in Food Industry 

2(2-0) 
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II.2. Các học phần tự chọn 10 

13 POT512 Xử lý số liệu thực nghiệm/ Data Analysis 2(1-1) 

14 FS509 Các tính chất lưu biến của thực phẩm/ Food 
Rheological Properties 

2(1,5-0,5) 

15 FS513 Quản lý an toàn thực phẩm/ Food Safety 
Management 

2(2-0) 

16 FOT504 Kỹ thuật tiên tiến ứng dụng trong công nghiệp 
thực phẩm/ Advanced Food Technologies 

2(2-0) 

17 FOT505 Thực phẩm biến đổi gen/ Genetically Modified 
Foods 

2(2-0) 

18 FOT506 Polymer sinh học và ứng dụng trong công nghiệp 
thực phẩm/ Biopolymers and Their Application in 
Food Industry 

2(2-0) 

19 FOT515 Probiotic và Prebiotic/ Probiotic and Prebiotic 2(2-0) 

20 FS512 Công nghệ chất màu, mùi thực phẩm/ Food 
Flavors and Colorants Technology 

2(2-0) 

21 FOT510 Thực phẩm chức năng/ Functional Food 2(2-0) 

22 FOT509 Ứng dụng chiếu xạ trong công nghệ thực phẩm/ 
Application of Irradiation in Food Technology 

2(2-0) 

 

- Đối tượng B2: tương tự như đối tượng B1, ngoài ra phải học một số học phần của 

chương trình đào tạo trình độ đại học cùng ngành, chuyên ngành, cụ thể như sau: 

TT. 
Mã học 

phần 
Tên học phần  Số tín chỉ 

I. Các học phần bắt buộc 

1 FOT323 Hóa học thực phẩm/Food Chemistry 2(2-0) 

2 BIO328 Vi sinh thực phẩm/Food Microbiology 4(2-2) 

3 SPT339 Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm/ Food 

Low Temperature Processing Technology 

4(4-0) 

II. Các học phần tự chọn 

4 SPT362 Phụ gia thực phẩm/Food Additives 2(2-0) 

5 POT328 Vật lý thực phẩm/Food Physics 3(2-1) 
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3.2.2 Kế hoạch đào tạo 

Khung thời gian thực hiện học phần 

Mã học 
phần 

Tên học phần Số tín chỉ Khung thời 
gian 

1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 8  

1.1. Các học phần bắt buộc 4  

FOT715 Chiến lược phát triển ngành công nghệ thực 
phẩm/Development Strategy of Food 
Technology 

2(2-0) Năm 1 

FOT716 Công nghệ hiện đại trong chế biến thực 
phẩm /Advanced Food Technology 

2(2-0) Năm 1 

1.2. Các học phần tự chọn 4 Năm 1 

 FS713 Lưu biến học thực phẩm/Food Rheology 2(1,5-0,5)  

FS714 Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực 
phẩm nâng cao/Advanced techniques for 
Food Characterisation 

2(1,5-0,5)  

FOT701 Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều trong 
công nghiệp thực phẩm/Multiway Data 
Analysis in Food Industry 

2(1,5-0,5)  

POT705 Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học 
thực phẩm/Modelling and Simulation in 
Food Science 

2(1,5-0,5)  

SPT701 Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào 
thực tiễn sản xuất/Implementation of 
Scientific Research Achievements in Real 
Life Production 

2(1,5-0,5)  

FOT717 Độc chất học thực phẩm/Food Toxicology 2(1,5-0,5)  

FOT718 Chẩn đoán thực phẩm nâng cao/Advanced 
Food Diagnostics 

2(1,5-0,5)  

FOT719 Thiết kế quá trình bảo quản thực 
phẩm/Food preservation process design 

2(1,5-0,5)  

2. Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ 10  

FOT 802 Tiểu luận tổng quan 4(0-4) Năm 1 

FOT 803 Chuyên đề tiến sĩ 1 3(0-3) Năm 1-2 

FOT 804 Chuyên đề tiến sĩ 2 3(0-3) Năm 1-2 

3. Luận án tiến sĩ 72  

FOT900 Luận án tiến sĩ 72(0-72) Năm 1-3 
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Giảng viên giảng dạy các học phần 

TT Học phần Giảng viên Đơn vị  

1.  Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

TS. Đỗ Văn Ninh 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 

BM CNCB, ĐHNT 

TP.Nha Trang 

BM CNKTMT, ĐHNT 

BM CNCB, ĐHNT 

BM CNSTH, ĐHNT 

2.  Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 

TS. Tạ Thị Minh Ngọc 

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

TS. Ngô Thị Hoài Dương 

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 

BM CNSTH, ĐHNT 

BM CNSTH, ĐHNT 

BM CNSTH, ĐHNT 

ĐH TâyNguyên 

ĐHNT 

BM CNKTMT, ĐHNT 

BM ĐBCL&ATTP 

3.  Lưu biến học 
thực phẩm 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

TS. Khổng Trung Thắng 

TS. Nguyễn Trọng Bách 

ĐHNT 

BM CNKTMT, ĐHNT 

ĐHNT 

BM CNCB, ĐHNT 

4.  Phương pháp 
đánh giá tính chất 
của thực phẩm 
nâng cao 

TS. Hoàng Thị Huệ An 

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 

PGS. TS. Nguyễn Thuần Anh 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

PGS. TS. Huỳnh Nguyễn Duy 

Bảo 

TS. Phan Vĩnh Thịnh 

BM Hóa, ĐHNT 

BM CNSTH 

BM ĐBCL&ATTP 

BM CNKTMT 

BM CNCB, ĐHNT 

BM CNCB, ĐHNT 

BM Hóa, ĐHNT 

5.  Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm 

PGS. TS. Huỳnh Nguyễn Duy 

Bảo 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

TS. Đỗ Lê Hữu Nam 

BM CNCB, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM CNSTH, ĐHNT 

6.  Mô hình hóa và 
mô phỏng trong 
khoa học thực 
phẩm 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

TS. Lưu Hồng Phúc 

TS. Khổng Trung Thắng 

TS. Thái Văn Đức 

Viện CNSH&MT, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

7.  Triển khai kết 
quả nghiên cứu 
khoa học vào 
thực tiễn sản xuất 

PGS. TS. Huỳnh Nguyễn Duy 

Bảo 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 

TS. Phan Thị Khánh Vinh 

BM CNCB, ĐHNT 

BM CNCB, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 
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TS. Thái Văn Đức 

8.  Độc chất học 
thực phẩm 

TS. Nguyễn Bảo 

TS. Lưu Hồng Phúc 

PGS. TS. Nguyễn Thuần Anh 

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 

BM CNCB, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM ĐBCL&ATTP 

BM ĐBCL&ATTP 

9.  Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

TS. Nguyễn Văn Hòa 

TS. Phan Vĩnh Thịnh 

TS. Hà Thị Hải Yến 

TS. Trần Thị Hoàng Quyên 

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

PGS. TS. Nguyễn Thuần Anh 

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 

TTTNTH, ĐHNT 

BM Hóa, ĐHNT 

BM Hóa, ĐHNT 

BM Hóa, ĐHNT 

Viện CNSH&MT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM ĐBCL&ATTP 

BM ĐBCL&ATTP 

10.  Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 

TS. Nguyễn Trọng Bách 

BM CNTP, ĐHNT 

BM CNTP, ĐHNT 

BM CNCB, ĐHNT 

  

 Phụ trách các hướng nghiên cứu chính: 

TT. Hướng nghiên cứu chính Giảng viên 

1.  Ứng dụng các quá trình nhiệt, cơ học, vật 
lý, hóa lý trong chế biến và bảo quản thực 
phẩm. 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Trần Đại Tiến 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 
TS. Lê Văn Khẩn 
TS. Vũ Duy Đô 
TS. Huỳnh Long Quân 
TS. Ngô Thị Hoài Dương 

2.  Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế 
biến và bảo quản thực phẩm. 

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
TS. Nguyễn Thế Hân 
TS. Đỗ Lê Hữu Nam 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
TS. Phan Thị Khánh Vinh 
PGS. TS. Nguyễn Văn Duy 

3.  Biến đổi của nguyên liệu thực phẩm sau 
thu hoạch và kỹ thuật bảo quản 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 
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TS. Mai Thị Tuyết Nga 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
TS. Vũ Duy Đô 

4.  Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. PGS.TS. Nguyễn Thuần Anh 
TS. Mai Tuyết Nga 
TS. Lưu Hồng Phúc 
TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 

5.  Công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia 
tăng, thực phẩm chức năng. 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 

6.  Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế 
biến thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường trong chế biến. 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 

7.  Thu nhận và ứng dụng hoạt chất sinh học 
từ nông sản thực phẩm. 

PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
TS. Nguyễn Bảo 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
TS. Hoàng Thị Huệ An 

 

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo 

a) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cản bộ quản lý: 

Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên khoa Công nghệ Thực phẩm giai 
đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 

Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo 
Giáo 

sư 
Phó 
GS 

TS ThS 

Công nghệ thực 
phẩm 

Công nghệ thực phẩm 2 4 8 4 

Công nghệ thực 
phẩm 

Quản lý chất lượng và an toàn 
thực phẩm 

1 2 5 1 

Công nghệ thực 
phẩm 

Công nghệ hợp chất thiên nhiên  2 4 2 
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b) Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất: 

Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ nhu cầu đào tạ ngành công 
nghệ thực phẩm và các ngành liên quan giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025  

 
Cơ sở vật 

chất (phòng 
làm việc/nhà 

xưởng) 

Phòng-Trang thiết bị chính 

Số 
phòng 

 

Tổng 
diện 
tích  

Tên Số lượng Mục đích sử dụng 

3 3000 
m2 

Phòng thí nghiệm thực phẩm pilot 
- Dây chuyền sản xuất bia, rượu, nước 
giải khát quy mô pilot 
- Dây chuyền sản xuất cà phê, bơ, bột ca 
cao quy mô pilot 
- Dây chuyền sản bánh, kẹo quy mô 
pilot 
- Thiết bị xông khói lạnh 
- Thiết bị làm lạnh lập trình 
- Thiết bị trích ly lỏng tự động 
- Thiết bị sấy phun tự động 
- Thiết bị bảo quản trái cây 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

- Phục vụ đào tạo sau đại 
học, triển khai kết quả 
nghiên cứu quy mô pilot 
 
 
 
 
 
 

7 700 
m2 

Phòng thí nghiệm phân tích thực 
phẩm 
- Máy đo độ nén bánh mì 
- Máy đo độ dai của thạch 
- Máy đo độ xốp 
- Máy phân tích bột  đa chỉ tiêu  
- Thiết bị phân tích cấu trúc thực phẩm 
Microsystem 
- Thiết bị phân tích acid amin tự động 
- Thiết bị trích ly phi dung môi 
- Thiết bị li tâm lạnh cao tốc 
- Thiết bị cắt lát mô tự động 
- Thiết bị nhuộm mô tự động 
- Thiết bị xử lý mô tự động 
-  Thiết bị chưng cất béo tự động  
- Thiết bị chụp ảnh điện di gel 
- Thiết bị phân tích hình ảnh gel 
- Hệ thống định lượng applied 
biosystem 
- Hệ thống phân tích Fialab 
- Thiết bị cắt lát lạnh 
- Thiết bị định cỡ hạt bằng laser 
- Thiết bị kiểm tra mẫu bột pharmar 
- Thiết bị đo cường độ hô hấp rau quả 
- Thiết bị đo nhiệt độ (từ -100 đến +500 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

- Phục vụ đào tạo sau đại 
học, việc thực hiện các thí 
nghiệm 
- Đo đạt các đại lượng tại 
phòng thí nghiệm và tại 
hiện trường 
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oC) 
- Nhiệt kế tự ghi (-70 đến 50 oC) 
- Thiết bị đo hoạt độ của nước (3 số thập 
phân) 
- Thiết bị đo độ ẩm tương đối của không 
khí 
- Thiết bị đo pH (độ chính xác 10-2) 
- Tủ đông -78oC 
- Bể ổn nhiệt (từ -20 đến 100oC) 
- Thiết bị ly tâm 

2 
1 
3 
4 

  
Thiết bị đo màu thực phẩm 

1 Xác định đặc tính màu sắc 
của thực phẩm 

  Thiết bị quan sát cấu trúc quang học 
(Confocal Laser Scanning Microscopy) 

1 Quan sát cấu trúc thực 
phẩm/vật liệu dạng lỏng - 
bán rắn 

  

- Hệ thống sắc ký lỏng 
- Sắc ký lỏng ghép khối phổ 
- Sắc ký khí 
- Sắc ký khí ghép khối phổ 
- Thiết bị đo độ hấp thụ quang UV-VIS 

1 
1 
1 
1 
3 

Chiết tách, xác định tính 
chất các chất có hoạt tính 
sinh học từ nguyên liệu 
biển 

  Sắc ký lỏng hiệu năng cao điều chế 
2 Tách chiết, tinh sạch 

peptide  

  
5800 MALDI-TOF/TOF mass 
spectrometer (AB Sciex) 

1 Xác định trọng lượng và 
cấu trúc của phân tử 

  HPLC 1 Phân tích kiểm nghiệm TP 

  ICP-MS 1 Phân tích kiểm nghiệm TP 

  

- Máy lắc ổn nhiệt có bộ phận làm lạnh 
(Tủ ấm lắc điều nhiệt) 
- Máy đồng hóa 
- Máy đông khô Telstar Lyo Beta 35 

1 
 
1 
1 

Nghiên cứu 

  
Phân tích nhiệt đồng thời (STA) TGA-
DSC-DTA 

1 Phân tích các tính chất 
nhiệt của vật liệu 

  Máy quang phổ hồng ngoại (FT-IR) 1 Phân tích cấu trúc 

  Máy đo điểm nóng chảy 1 Đo nhiệt độ nóng chảy 

  Máy điện di protein 1 Tách, tinh chế 

  Tủ sấy chân không 1 Sấy khô 

  Máy cô quay chân không 3 Bay hơi dung môi 

  Hệ thống chưng cất dung môi 
1 Chưng cất dung môi tái sử 

dụng 

  Cột sắc ký thủy tinh 
20 Tách các hợp chất, tinh 

chế 

  Máy khuấy từ có gia nhiệt, rơle nhiệt 
10 Tiến hành phản ứng khuấy 

trộn và đun nóng 
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c) Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo: 

Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên 
cứu khoa học 

 

TT Hoạt động hợp 
tác 

Đơn vị hợp tác Thời gian-Tần 
suất 

1.  Đào tạo giảng viên -Trường Đại học Hải dương Tokyo 
- UNU-FTP (Iceland) 
- Các trường Đại học Leuven, Ghent 
(Bỉ) 

Mỗi năm 2-3 
giảng viên 

2.  Trao đổi giảng 
viên 

-Trường Đại học Cranfield, Anh 
-Trường Đại học Abertay, Anh 
- Trường Đại học Udon Thani, Thái 
Lan 

Từ 2019 
Mỗi năm 1-2 
giảng viên 

3.  Trao đổi sinh viên - Mạng lưới quốc tế đào tạo thạc sĩ 
Thủy sản nhiệt đới (ILP), với các 
trường thành viên (Đại học 
Kagoshima, Nhật Bản; Đại học Sam 
Ratulangi, Indonesia; Đại học 
Visayas, Philipin; Đại học Kasetsart, 
Thái Lan; Đại học Terengganu, 
Malaysia) 
-Trường Đại học Nông nghiệp Trung 
Quốc 
-Trường Đại học Hải dương Đại Liên, 
Trung Quốc 

Mỗi năm 1-2 
sinh viên 

4.  Tham gia giảng 
dạy 

Mạng lưới quốc tế đào tạo thạc sĩ 
Thủy sản nhiệt đới (ILP), với các 
trường thành viên (Đại học 
Kagoshima, Nhật Bản; Đại học Sam 
Ratulangi, Indonesia; Đại học 
Visayas, Philipin; Đại học Kasetsart, 
Thái Lan; Đại học Terengganu, 
Malaysia) 

Từ 2019 
Mỗi năm giảng 
dạy 2-3 học 
phần 

5.  Xây dựng chương 
trình đào tạo 

Mạng lưới các Trường Đại học Việt-
Bỉ trong khuôn khổ Dự án VLIR-
Network Vietnam 

Từ 2019, cập 
nhật hàng năm 

6.  Tổ chức hội nghị, 
hội thảo 

-VBFoodNet (Việt-Bỉ) 
-UNU-FTP (Iceland) 

Từ 2019, 2 
năm/lần 

7.  Nghiên cứu khoa 
học 

-Trường Đại học Nông nghiệp Trung 
Quốc 
- Viện Nghiên cứu polyme Leibniz 
(IPF), Đức 
-Trường Đại học Cranfield, Anh 
-Trường Đại học Abertay, Anh 

Thường xuyên 
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d) Kế hoạch hợp tác đào tạo với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị bên ngoài: 

  

TT Hoạt động hợp 
tác 

Đơn vị hợp tác Thời gian- 
Tần suất 

1.  Nhận nghiên cứu 
sinh kiến tập, thực 
tập 

- Công ty Yến Sào, Khánh Hòa 

- Công ty Khatoco, Khánh Hòa 

- Công ty Nha Trang Seafood F17 

- Công ty Long Shin 

- Công ty AGREX Food, Sài Gòn 

- Các công ty khác 

Thường xuyên 

2.  Đồng hướng dẫn 
sinh viên thực 
hiện đề tài 

- Viện Khoa học Vật liệu, Nha Trang 

- Công ty Nha Trang Seafood F17 

Hàng năm 

3.  Xây dựng, cập 
nhật chương trình 
đào tạo 

- Viện Khoa học Vật liệu, Nha Trang 

- Công ty Nha Trang Seafood F17 

- Công ty Yến Sào, Khánh Hòa 

- Công ty Khatoco, Khánh Hòa 

- Công ty Nha Trang Seafood F17 

- Công ty Long Shin 

- Công ty AGREX Food, Sài Gòn 

- Các công ty khác 

Hai năm/lần 

4.  Tham gia giảng 
dạy 

Mạng lưới quốc tế đào tạo thạc sĩ 
Thủy sản nhiệt đới (ILP), với các 
trường thành viên (Đại học 
Kagoshima, Nhật Bản; Đại học Sam 
Ratulangi, Indonesia; Đại học 
Visayas, Philipin; Đại học Kasetsart, 
Thái Lan; Đại học Terengganu, 
Malaysia) 

Từ 2019 

Mỗi năm giảng 
dạy 2-3 học 
phần 

5.  Nghiên cứu khoa 
học 

- Viện Khoa học Vật liệu, Nha Trang 

- Sở Khoa học Công nghệ &MT, Sở 
NN&PTNT, Sở Công thương, và Sở 
Y tế các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, 
Bình Định, Ninh Thuận, Bến Tre, Bà 
Rịa-Vũng Tàu, … 

Thường xuyên 

 

e)  Mức học phí/người học/năm học, khoá học: 

Học phí: 26 triệu đồng/năm học (thu 4 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 

1.1  Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu: 

- Số lượng giảng viên cơ hữu của ngành công nghệ thực phẩm: 22, gồm 05 phó 

giáo sư và 17 tiến sĩ; trong đó giảng viên cơ hữu đúng ngành đăng ký đào tạo: 11, 

ngành gần với ngành đăng ký đào tạo 11. 

Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong 
chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm đăng kí đào tạo trình độ tiến sĩ của 
Trường Đại học Nha Trang 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo SĐH  

Thành 
tích 
khoa 
học  

Tham gia giảng 
dạy học phần 

1.  Vũ Ngọc 
Bội,  

1966,  

Trưởng 
Khoa Công 
nghệ TP 

PGS, 
2016 

GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2005 

Công 
nghệ thực 
phẩm 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

15 đề 
tài,  

66 bài 
báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm, 

Phương pháp đánh 
giá tính chất của 
thực phẩm nâng cao 

2.  Nguyễn 
Anh Tuấn, 
1959 

PGS, 
2014 

GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2004 

 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 
sản 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

16 đề 
tài,  

18 bài 
báo 

Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm, 

Triển khai kết quả 
nghiên cứu khoa 
học vào thực tiễn 
sản xuất 

3.  Nguyễn 
Thuần 
Anh, 1969, 

Trưởng Bộ 
môn Đảm 
bảo chất 
lượng và an 
toàn TP 

PGS, 
2018 

GVC, 
2009 

Tiến sĩ, 
Pháp,  

2010 

Độc tố 
học và An 
toàn thực 
phẩm 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

9 đề tài,  

24 bài 
báo 

Phương pháp đánh 
giá tính chất của 
thực phẩm nâng 
cao, Độc chất học 
thực phẩm, Chẩn 
đoán thực phẩm 
nâng cao 
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4.  Huỳnh 
Nguyễn 
Duy Bảo, 
1972 

PGS, 
2018 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Nhật, 

2009 

Khoa học 
sinh học 
biển ứng 
dụng 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề tài,  

38 bài 
báo 

Kỹ thuật phân tích 
dữ liệu đa chiều 
trong công nghiệp 
thực phẩm, Triển 
khai kết quả nghiên 
cứu khoa học vào 
sản xuất, Phương 
pháp đánh giá tính 
chất của thực phẩm 
nâng cao,  

5.  Nguyễn 
Văn Minh, 
1977 

PGS, 
2018 

GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2011 

Khoa học 
thực 
phẩm 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 đề tài,  

22 bài 
báo 

Triển khai kết quả 
nghiên cứu khoa 
học vào thực tiễn 
sản xuất, Thiết kế 
quá trình bảo quản 
thực phẩm 

6.  Mai Thị 
Tuyết Nga, 
1971,  

Phó 
Trưởng 
khoa Công 
nghệ thực 
phẩm 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2010 

Khoa học 
thực 
phẩm 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

9 đề tài,  

13 bài 
báo 

Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm, Kỹ thuật 
phân tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm, 
Mô hình hóa và mô 
phỏng trong khoa 
học thực phẩm, 
Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

7.  Nguyễn 
Thị Mỹ 
Hương, 
1970, 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ sau 
thu hoạch 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Công 
nghệ thực 
phẩm 

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài,  

21 bài 
báo 

Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm, 
Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm 

8.  Trần Thị 
Mỹ Hạnh 

GV, 
2005 

Tiến sĩ, 
Nhật, 
2017 

Khoa học 
và công 
nghệ thực 
phẩm 
nâng cao 

2017, 
Trường 
Đại học 
Cần Thơ 

3 đề tài, 
2 dự án 
(đã thực 
hiện), 3 
đề tài 
(đang 
thực 
hiện), 6 
bài báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm, Độc chất học 
thực phẩm, Chẩn 
đoán thực phẩm 
nâng cao 

9.  Ngô Thị 
Hoài 
Dương, 
1972 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2015 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 
sản 

- 3 đề tài, 
11 bài 
báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm 
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Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ chế 
biến 

10.  Thái Văn 
Đức, 1974 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ TP 

GV, 
1997 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2014 

Công 
nghệ chế 
biến thủy 
sản 

2016 7 đề tài, 
6 bài 
báo 

Mô hình hóa và mô 
phỏng trong khoa 
học thực phẩm 

11.  Lưu Hồng 
Phúc, 1977 

GV, 
1999 

Tiến sĩ, 
Úc, 
2015 

An toàn 
vệ sinh 
thực 
phẩm 

 

2017 3 đề tài, 
5 bài 
báo 

Độc chất học thực 
phẩm, Mô hình hóa 
và mô phỏng trong 
khoa học thực phẩm 

12.  Nguyễn 
Trọng Bách, 
1977 

GV, 
2000 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2014 

Hóa-Hóa 
lý các hợp 
chất 
polyme 

2016, 
Trường 
ĐHNT 

1 đề tài, 
9 bài 
báo 

Lưu biến học thực 
phẩm, Thiết kế quá 
trình bảo quản thực 
phẩm 

13.  Nguyễn Thế 
Hân, 1983 

GV, 
2006 

Tiến sĩ, 
Nhật 
Bản, 
2013 

Công 
nghệ Sinh 
học biển 
ứng dụng 

- 6 đề tài, 
11 bài 
báo 

Chuyên đề 

14.  Tạ Thị 
Minh 
Ngọc, 1982 

GV, 
2011 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Khoa học 
thực 
phẩm 

2012, 
Trường 
ĐHNT 

6 đề tài, 
12 bài 
báo 

Công nghệ hiện đại 
trong chế biến thực 
phẩm 

15.  Nguyễn 
Bảo, 1984 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2014 

Sinh học 
phân tử-
Độc dược 
học thần 
kinh 

- 1 đề tài, 
4 bài 
báo 

Độc chất học thực 
phẩm 

16.  Phan Thị 
Khánh 
Vinh, 1982 

GV, 
2008 

Tiến sĩ, 
CHLB 
Nga, 
2011 

 

Công 
nghệ thực 
phẩm 

- 6 đề tài, 
6 bài 
báo, 1 
patent 

Triển khai kết quả 
nghiên cứu khoa 
học vào thực tiễn 
sản xuất 

17.  Hoàng Thị 
Huệ An, 
1961 

GVC, 
2005 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2009 

Hóa phân 
tích 

2012, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề tài,  

15 bài 
báo 

Phương pháp đánh 
giá tính chất của 
thực phẩm nâng cao 

18.  Hà Thị Hải 
Yến, 1986 

GV, 
2015 

Tiến sĩ, 
Áo, 
2014 

Hóa lý - 1 bài 
báo 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

19.  Trần Thị 
Hoàng 
Quyên, 1982 

GV, 
2011 

Tiến sĩ, 
Nga, 
2011 

Hóa sinh - 4 đề tài, 
20 bài 
báo 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 
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20.  Trần Đại 
Tiến, 1958 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 

2007 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  

16 bài 
báo 

Chuyên đề 

21.  Lê Văn 
Khẩn, 1957 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2006 

Công 
nghệ chế 
biến sản 
phẩm từ 
thịt và cá 

2008, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài,  

9 bài 
báo 

Chuyên đề 

22.  Nguyễn 
Văn Hòa 

GV, 
2001 

Tiến sĩ, 
Hàn 
Quốc, 
2012 

Vật liệu 
tiên tiến 
có kích 
thước 
nano 

- 1 đề tài,  

52 bài 
báo 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

 

1.2 Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng 
dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành Công nghệ 
thực phẩm 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 

SĐH  

Thành tích 
khoa học  

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

PGS, 
2016 
GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2005 

Công nghệ thực 
phẩm 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

15 đề tài,  
66 bài báo 

2.  Nguyễn 
Thuần Anh, 
1969, 
Trưởng BM 
Đảm bảo CL 
và an toàn 
thực phẩm 

PGS, 
2018 
GVC, 
2009 

Tiến sĩ, 
Pháp,  
2010 

Độc tố học và 
An toàn thực 
phẩm 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

9 đề tài,  
24 bài báo 

3.  Nguyễn Văn 
Minh, 1977 

PGS, 
2018 
GVC, 
2018 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2011 

Khoa học thực 
phẩm 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài,  
22 bài báo 

4.  Mai Thị 
Tuyết Nga, 
1971,  
Phó Trưởng 
khoa Công 
nghệ thực 
phẩm 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Iceland, 
2010 

Khoa học thực 
phẩm 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

9 đề tài,  
13 bài báo 
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5.  Nguyễn Thị 
Mỹ Hương, 
1970, 
Trưởng Bộ 
môn CN Sau 
thu hoạch 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Công nghệ thực 
phẩm 

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài,  
21 bài báo 

6.  Trần Thị Mỹ 
Hạnh 

GV, 2005 Tiến sĩ, 
Nhật, 
2017 

Khoa học và 
công nghệ thực 
phẩm nâng cao 

2017, 
Trường Đại 
học Cần Thơ 

3 đề tài, 2 dự 
án (đã thực 
hiện), 3 đề 
tài (đang 
thực hiện), 6 
bài báo 

7.  Tạ Thị Minh 
Ngọc, 1982 

GV, 2011 Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Khoa học thực 
phẩm 

2012, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 đề tài, 12 
bài báo 

8.  Phan Thị 
Khánh Vinh, 
1982 

GV, 2008 Tiến sĩ, 
CHLB 
Nga, 2011 
 

Công nghệ thực 
phẩm 

- 6 đề tài, 6 bài 
báo, 1 patent 

9.  Lưu Hồng 
Phúc, 1977 

GV, 1999 Tiến sĩ, 
Úc, 2015 

An toàn vệ sinh 
thực phẩm 

2017 3 đề tài, 5 bài 
báo 

10.  Trần Đại 
Tiến, 1958 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2007 

Công nghệ chế 
biến sản phẩm 
từ thịt và cá 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
16 bài báo 

11.  Lê Văn Khẩn, 
1957 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2006 

Công nghệ chế 
biến sản phẩm 
từ thịt và cá 

2008, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài,  
9 bài báo 

 

1.3 Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng 
dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành gần với ngành 
Công nghệ thực phẩm đang được đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ hiện 
tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Tham gia đào 
tạo SĐH  

Thành 
tích 

khoa học 

1.  Nguyễn Anh 
Tuấn, 1959 

PGS, 
2014 

GVCC, 
2016 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2004 

 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

2005, Trường 
ĐH Nha Trang 

16 đề tài,  

18 bài 
báo 

2.  Ngô Thị Hoài 
Dương, 1972 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ chế biến 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2015 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

- 3 đề tài, 
11 bài 
báo 
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3.  Thái Văn Đức, 
1974 

Trưởng Bộ 
môn Công 
nghệ Thực 
phẩm 

GV, 1997 Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2014 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

2016 7 đề tài, 
6 bài báo 

4.  Huỳnh 
Nguyễn Duy 
Bảo, 1972 

 

GVC, 
2011 

Tiến sĩ, 
Nhật, 

2009 

Khoa học sinh 
học biển ứng 
dụng 

2010, Trường 
ĐH Nha Trang 

4 đề tài,  

38 bài 
báo 

5.  Khổng Trung 
Thắng, 1972 

Phó Hiệu 
trưởng 

GV, 1999 Tiến sĩ, 
Na-uy, 
2013 

Công nghệ sinh 
học (polymer 
sinh học biển) 

2015, Trường 
ĐH Nha Trang 

2 đề 
tài/dự án, 
7 bài báo 

6.  Nguyễn Thế 
Hân, 1983 

GV, 2006 Tiến sĩ, 
Nhật Bản, 
2013 

Công nghệ Sinh 
học biển ứng 
dụng 

 

- 6 đề tài, 
11 bài 
báo 

7.  Đỗ Lê Hữu 
Nam, 1983 

GV, 
2009 

Tiến sĩ, 
CHLB 
Nga, 2012 

Sinh học và 
chiết rút các 
hoạt chất sinh 
học biển 

2012, Đại học 
Tổng hợp kỹ 
thuật công nghệ 
quốc gia 
Voronezh 

1 đề tài, 
13 bài 
báo, 1 
patent 

 

- Số lượng giảng viên thỉnh giảng: 03 GVC, tiến sĩ 

Bảng 1. Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành Công 
nghệ Thực phẩm trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 

 
Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Chức 
danh, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, năm 
tốt nghiệp 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Tham gia 
đào tạo 

SĐH  

Thành 
tích 
khoa 
học  

1.  Nguyễn 
Phước Hòa, 
1956 

GVC, 
2000 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2008 

Công nghệ chế 
biến sản phẩm từ 
thịt và cá 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

10 bài 
báo 
 
 

2.  Vũ Duy Đô, 
1954 

GVC, 
2003 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2005 
 

Công nghệ sản 
phẩm từ thịt và 
cá 

2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài,  
4 bài 
báo 

3.  Đỗ Văn Ninh GVC, 
2004 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2004 

Công nghệ các 
sản phẩm từ thịt 
và cá 

2004, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài, 
3 bài 
báo 
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1.4 Danh sách cán bộ quản lý đao tạo 

Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo: 

Số 
TT 

Họ và tên, năm sinh, chức vụ 
hiện tại 

Trình độ đào tạo, 
năm tốt nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên ngành 

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

Tiến sĩ, 2005 
GVC, 2009 
PGS, 2016 

Công nghệ thực 
phẩm 

2.  Mai Thị Tuyết Nga, 1971,  
Phó Trưởng khoa Công nghệ 
thực phẩm 

Tiến sĩ, 2010 
GVC, 2011 

Khoa học thực 
phẩm 

3.  Thái Văn Đức, 1974 
Trưởng Bộ môn Công nghệ 
Thực phẩm 

Tiến sĩ, 2014 
GV, 1997 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

 

Danh sách cán bộ quản lý đào tạo sau đại học: 

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 

PGS. Tiến sĩ, 
2011 

Kỹ thuật cơ khí 

2 
Nguyễn Thị Thu Nga, 1978 

Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học 
Thạc sĩ, 2009 Kinh tế 

 
 
 

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 
 

TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM 

 
 
 
 
 
 
 

Vũ Ngọc Bội 

 

  



8 
 

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

2.1 Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành: 

Hiện Nhà trường có Trung tâm thí nghiệm thực hành đang quản lý và vận hành 

77 phòng thí nghiệm được xây dựng trên diện tích 4.932m2. Trong đó, các phòng thí 

nghiệm thực hành phục vụ cho đào tạo ngành CNCBTS được liệt kê ở Bảng 14. 

 

Bảng 2. Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ cho đào tạo ngành Công nghệ 
thực phẩm (tính đến tháng 4/2016) 

TT Phòng TN-TH 
Số 

phòng 

Diện 
tích    
(m2) 

Vị trí 

1 PTN Công nghệ chế biến thủy sản (1,2,3)  
05 260 Tầng trệt nhà A2 

2 PTN Phân tích + Kho 

3 PTN Công nghệ thực phẩm 04 180 Gần HT 1 

4 PTN Cảm quan 

05 208 Tầng 4 nhà B3 5 PTN Hóa vi sinh & PTKN 

6 PTN Vi sinh + NCKH 1 + NCKH 2 

7 PTN Hóa đại cương (1,2) 
03 198 Tầng trệt nhà A2 

8 PTN Hóa phân tích  

9 PTN Công nghệ SH 
05 265 Tầng trệt nhà B3 

10 PTN Công nghệ KTMT 

11 
PTN Thiết bị nhiệt và máy lạnh + P. Máy 
chiên chân không, Tủ hun khói 

05 180 Gần HT 1 

12 Phòng Thiết bị nhiệt 

06 180 Tầng 2 nhà A2 

13 PTN Sinh học phân tử 

14 Phòng Kính hiển vi (dùng cho NCKH) 

15 Phòng Vi sinh 

16 Phòng rửa, khử trùng, chuẩn bị mẫu 

17 Phòng Nuôi cấy tế bào 

18 PTN Sắc ký 

05 150 Tầng 2 nhà A2 

19 Phòng Chuẩn bị mẫu 

20 PTN Quang phổ và môi trường 

21 Phòng Nghiên cứu vật liệu mới 

22 Phòng Thiết bị lạnh 

2.2. Thiết bị phục vụ đào tạo 

Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực 
phẩm: 
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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 hiện 
đại trong chế 
biến thực phẩm  

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp 
đánh giá các đặc 
tính của thực 
phẩm nâng cao 

 

 

 

Độc chất học 
thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao  

 

 

 

 

 

 

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

Hàn Quốc, 
2007 

1 

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

Nhật, 2000 3 

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

Mỹ, 2008 1 

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

Tây Ban 
Nha, 2008 

1 

6.  Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm Velp Ý, 2010 1 

7.  Sắc ký khí (Agilent – Mỹ) Mỹ, 2006 1 

8.  Sắc ký lỏng (Shimadzu – Nhật) Nhật, 2007 1 

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

Mỹ, 2006 1 

10.  Sắc ký tinh chế Protein (Biorad – Mỹ) Mỹ, 2007 1 

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

Anh, 2007 1 

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

Trung 
Quốc, 2007 

1 

13.  Thiết bị quang phổ dùng cho định lượng 
protein 

Mỹ, 2007 1 

14.  Máy đo lưu biến thực phẩm Rheometer Nhật, 2007 1 

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

16.  Máy định danh vi khuẩn bằng kỹ thuật 
Real Time PCR (BAX Q7 - Dupon) 

Mỹ, 2007 1 

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

Mỹ, 2007 1 

18.  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS  Anh, 2003 1 

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

Mỹ, 2007 1 

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

Mỹ, 2007 1 

21.  Thiết bị nhân DNA (PCR – BIORAD) Mỹ, 2007 2 

22.  Thiết bị lên men điều khiển tự động Mỹ, 2007 1 

23.  Kính hiển vi có camera chụp ảnh TQ, 2007 1 

24.  Máy nghiền cắt SM100 Đức, 2012 1 

25.  Máy nghiền búa (nghiền hàm) 
BB200 

Đức, 2012 1 

26.  Máy nghiền bi (nghiền hành tinh) 
PM 400 

Đức, 2012 1 

27.  Máy đồng hóa FBF005 Đức, 2012 1 
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28.  Máy đóng gói túi nhỏ DXCK10CH Trung 
Quốc, 2007 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu biến học 
thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

Triển khai kết 
quả nghiên cứu 
khoa học vào 
thực tiễn sản 
xuất 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực 
phẩm 

 

 

 

 

 

Mô hình hóa và 
mô phỏng trong 
khoa học thực 
phẩm 

 

 

29.  Máy sấy phun SD 05 ý, 2007 1 

30.  Tủ nướng 3 buồng  Trung 
Quốc, 2007 

1 

31.  Máy cô đặc chân không ý, 2007 1 

32.  Máy xác định nhanh lipid 

 

Đức, 2007 1 

33.  Nồi hấp thanh trùng SA300VF Đài Loan, 
2007 

1 

34.  Máy lắc vòng 3005 Đức, 2007 1 

35.  Máy ly tâm lạnh Mikro 22R Đức, 2007 1 

36.  Máy ly tâm thể tích lớn MF600 Hàn Quốc, 
2007 

1 

37.  Máy ly tâm lạnh ống nhỏ Mega 17R Hàn Quốc, 
2007 

1 

38.  Máy đo lưu biến Kinexus Pro 50N Anh, 2017 1 

39.  Máy quang phổ UV- VIS DR6000 Đức, 2107 1 

40.  Máy quang phổ FT- IR, Bruker Optics Đức, 2107 1 

41.  Máy đo kích thước hạt nano, đo thế zeta, 
trọng lượng phân tử SZ-100Z 

Nhật Bản, 
2017 

1 

42.  Hệ thống phân tích hàm lượng nitơ/protein 
theo phương pháp Dumas, DT N Pro 
Gerhardt 

Đức, 2107 1 

43.  Thiết bị làm viên bao Encapsulator B-395 
Pro 

EU, 2017 1 

44.  Thiết bị khuấy Jartest  SW6 Anh, 2017 1 

45.  Bơm hóa chất DB6HP, Finish 
ThompSon/USA 

Mỹ, 2017 1 

46.  Bơm định lượng hóa chất bao gồm van xả 
và van hút X030 – XB Pulsafeeder/USA 

Mỹ, 2017 1 

47.  Bộ cân kỹ thuật  Kern Đức, 2107 1 

48.  Máy rửa  MR01 Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

49.  Nồi nấu 1 vỏ NN1V Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

50.  Nồi nấu 2 vỏ cách thủy NN- 2VCT Việt 
Tiến 

Việt Nam, 
2017 

1 

51.  Máy lọc ép  MRC- 200 Châu Á, 
2017 

1 

52.  Máy cô đặc MCD Hải Lê Việt Nam, 
2017 

1 

53.  Máy đóng gói nhỏ MDGN Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 
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54.  Máy ghép nắp chai thủy tinh loại 50- 250 
mL HL- MGNC50 

Việt Nam, 
2017 

1  

Triển khai kết 
quả nghiên cứu 
khoa học vào 
thực tiễn sản 
xuất 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế quá 
trình bảo quản 
thực phẩm 

55.  Nồi thanh trùng NTT Việt Tiến Việt Nam, 
2017 

1 

56.  Tháp chưng cất thu hồi dung môi TCC Việt Nam, 
2017 

1 

57.  Máy nhũ tương hoá 10L Emulsifying 
Machine 

Châu Á, 
2017 

1 

58.  Nồi phản ứng NPU Việt Nam, 
2017 

1 

59.  Máy tách xương cá, tôm CR- 900 Châu Á, 
2017 

1 

60.  Dây chuyền máy ép viên thức ăn Việt Nam, 
2017 

1 

61.  Máy nghiền thức ăn Việt Nam, 
2017 

1 

 

2.3Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo 

 

Số TT Tên sách, tạp chí Nước, 
năm xuất 

bản 

Số lượng 
bản sách 

Tên học phần sử 
dụng sách, tạp 

chí 
1.  Kỷ yếu Diễn đàn đổi mới phương pháp 

xây dựng chiến lược và quy hoạch phát 
triển thủy sản. Hà Xuân Thông 

Việt Nam, 
2009 

10 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 

2.  Một số kinh nghiệm trong nuôi trồng 
và khai thác thủy sản. Đoàn Quang 
Sửu. NXB Nông nghiệp 

Việt Nam, 
2009 

15 

3.  Food preservation process design. 
Burlington, MA: Academic Press, 
2011, 354 p. Dennis R. Heldman. 

Mỹ, 2011 1 
Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

4.  Bảo quản và chế biến nông sản sau thu 
hoạch. Trần Minh Tâm 

Việt Nam, 
2009 

3 

5.  An intergrated approach to new food 
product development 

Mỹ, 2009 1 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 6.  Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm. 

Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà 
Việt Nam, 

2009 
15 

7.  Development and application of a 
database of food ingredient: Fraud and 
economically motivated adulteration 
from 1980 to 2010. Journal of Food 
Science 4(77), 2012 

Mỹ, 2012 1 

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

Mỹ, 
2007 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 
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9.  Cold pasteurisation of red wines with 
high hydrostatic pressure to control 
Dekkera/Brettanomyces: effect on both 
aromatic and chromatic quality of wine 
/ A. Morata and others. European food 
research & technology- Số: 1 Tập: 235 
Năm: 2012 

2012 1 Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 

10.  1 H-NMR Study of the Impact of High 
Pressure and Thermal Processing on 
Cell Membrane Integrity of Onions / 
Maria E. Gonzalez, and others. Journal 
of food science - Số: 7 Tập: 75 Năm: 
2010 

Mỹ, 2010 1 

11.  Encapsulation technologies and 
delivery systems for food ingredients 
and nutraceuticals / edited by Nissim 
Garti and D. Julian McClements. 
Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 
2013. 

2013 1 

12.  Chemometrics in food chemistry / 
edited by Federico Marini. Oxford: 
Elsevier, 2013 

2013 1 Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm 

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

Mỹ, 
2011 

1 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 

14.  Production and operations analysis. 
Steven Nahmias. McGraw-Hill/Irwin 

Mỹ, 
2008 

1 Mô hình hóa và 
mô phỏng trong 
khoa học thực 
phẩm 

15.  An Innovative Micro-Modelling of 
Simultaneous Heat and Moisture 
Transfer during Bread Baking Using 
the Lattice Boltzmann Method / 
Mohamed Ahmed Hussein & Thomas 
Becker. Food Biophysis 3(5), 2010 

2010 1 

16.  Basic steps in adapting response surface 
methodology as mathematical modelling 
for bioprocess optimisation in the food 
systems / Titus U. Nwabueze. 
International journal of food science and 
technology 9(45), 2010 

2010 1 

17.  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 Chiến lược phát 
triển ngành công 
nghệ thực phẩm 
 

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

Việt Nam, 
2010 

20 
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19.  Công nghệ sản xuất chè, cà phê & ca 
cao. Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn 
Tặng. Lao Động 

Việt Nam, 
2010 

20 

20.  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 

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

Mỹ, 
2012 

1 

22.  Máy chế biến thực phẩm  Việt Nam, 
2009 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 23.  Giáo trình máy và thiết bị chế biến 

lương thực  
Việt Nam, 

2010 
1 

24.  Molluscan shellfish safety 

 
 

Mỹ, 2011 1 Độc chất học 
thực phẩm 

25.  The toxicology of fishes  Mỹ, 2008 1 
26.  Advances in Production Technology  Mỹ, 2015 1 Chẩn đoán thực 

phẩm nâng cao 27.  Advances in food and nutrition 
research. 

Hà Lan, 
2010 

1 

28.  Advances in food biochemistry 

  

Mỹ, 2010 1 

29.  Advances in food diagnostics  Mỹ, 2007 1 
30.  Advances in food process engineering 

research and applications 
Mỹ, 2013 1 Thiết kế quá trình 

bảo quản thực 
phẩm 

31.  Advances in food protection: focus on 
food safety and defense  

Mỹ, 
2011 

1 Độc chất học 
thực phẩm 

32.  Advances in food science and 
technology. 

Mỹ, 
2013 

1 Kỹ thuật phân 
tích dữ liệu đa 
chiều trong công 
nghiệp thực phẩm 

33.  Advances in fruit processing 
technologies 

Mỹ, 
2012 

1 Độc chất học 
thực phẩm 

34.  Analytical methods for food and dairy 
powders  

Mỹ, 
2012 

1 Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

35.  Appropriate food packaging solutions 
for developing countries  

Mỹ, 
2011 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

36.  Bio-nanotechnology: a revolution in 
food, biomedical, and health sciences  

Mỹ, 
2013 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp thực phẩm 

37.  Biopolymers in food colloids: 
thermodynamics and molecular 
interactions  

Mỹ, 
2010 

1 

38.  Case studies in novel food processing 
technologies: innovations in 
processing, packaging and predictive 
modelling 

Mỹ, 
2010 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 

39.  Cellulose and cellulose derivatives in 
the food industry  

Mỹ, 
2015 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
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trong công 
nghiệp TP 

40.  Chemical contaminants and residues in 
food  

Mỹ, 
2012 

1 Độc chất học 
thực phẩm 

41.  Color in food: technological and 
psychophysical aspects  

Mỹ, 
2012 

1 

42.  Delivering performance in food supply 
chains  

Mỹ, 
2011 

1 

43.  Determining mycotoxins and 
mycotoxigenic fungi in food and feed  

Mỹ, 
2011 

1 

44.  Dried fruits: phytochemicals and health 
effects  

Mỹ, 
2013 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 45.  Advances in food and beverage 

labelling: information and regulations / 
Mỹ, 
2014 

1 

46.  Advances in food extrusion 
technology  

Mỹ, 2012 1 Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 47.  Advances in food science and nutrition Mỹ, 2014 1 

48.  Advances in microbial food safety. Mỹ, 2015 1 
49.  Conventional and advanced food 

processing technologies / 
Mỹ, 
2015 

1 

50.  Edible coatings and films to improve 
food quality  

Mỹ, 
2012 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp thực phẩm 

51.  Food biochemistry and food 
processing. 

Mỹ, 2012 1 

52.  Encapsulation technologies and 
delivery systems for food ingredients  

Mỹ, 
2013 

1 

53.  Engineering aspects of food 
emulsification and homogenization  

Mỹ, 
2015 

1 Thiết kế quá trình 
bảo quản thực 
phẩm 54.  Essential guide to food additives  Mỹ, 

2013 
1 

55.  Extrusion processing technology: food 
and non-food biomaterials  

Mỹ, 
2015 

1 

56.  Fast liquid chromatography-mass 
spectrometry methods in food and 
environmental analysis  

Mỹ, 
2015 

1 Chẩn đoán thực 
phẩm nâng cao 

57.  Fats in food technology  Mỹ, 2013 1 
58.  Fermentation processes engineering in 

the food industry  
Mỹ, 
2013 

1 Công nghệ hiện 
đại trong chế biến 
thực phẩm 59.  Food & drink: good manufacturing 

practice: a guide to its responsible 
management.  

Mỹ, 
2013 

1 

60.  Food allergy: adverse reactions to 
foods and food additives  

Mỹ, 
2014 

1 

61.  Ecosustainable polymer nanomaterials 
for food packaging: innovative 
solutions, characterization needs, 
safety and environmental issues  

Mỹ, 
2013 

1 Polymer sinh học 
và ứng dụng 
trong công 
nghiệp thực phẩm 
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2.4. Mạng công nghệ thông tin 

Tính đến tháng 8/2018, Nhà trường có 420 bộ máy tính bàn đang hoạt động tốt 

để phục vụ hoạt động dạy và học, NCKH và quản lý. Trong đó, có 320 bộ máy tính 

được phân bố ở 09 phòng máy phục vụ dạy và học (khoa CNTT có 6 phòng với 200 

máy, trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm có 2 phòng với 80 

máy, khoa Ngoại ngữ có 2 phòng với 40 máy), 100 bộ máy tính trang bị cho các văn 

phòng, khoa và BM. 

Tất cả máy tính ở các phòng ban, khoa, trung tâm cũng như máy tính học tập đều 

được kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet với tốc độ cao phục vụ 24/24 giờ, đảm 

bảo cho công tác đào tạo, NCKH và quản lý.  

Nhà trường đã tin học hóa công tác quản lý thông qua việc sử dụng các phần 

mềm chuyên dùng: quản lý đào tạo, quản lý thư viện, quản lý tài chính với các quy 

định cụ thể về sử dụng. 

Trong phạm vi cơ sở chính tại Nha Trang, các đơn vị được kết nối qua hệ thống 

cáp quang. Các đơn vị ở xa Trường như Trung tâm Nghiên cứu chế tạo tàu cá và thiết 

bị, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng nuôi trồng thủy sản được nối mạng với Trường 

thông qua Internet. Để phục vụ nhu cầu học tập của SV, Nhà trường cho lắp đặt thiết 

bị phủ sóng wifi tại Thư viện, các giảng đường, khu tự học, ký túc xá. Tất cả các 

phòng họp, hội trường cũng đều có hệ thống wifi riêng. 

 Để đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng được ổn định và các thông tin trên 

website được cập nhật, Trường đã thành lập và giao các nhiệm vụ này cho Tổ IT, đồng 

thời nâng cấp khả năng phục vụ của hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền, hệ 

thống mạng. Riêng hệ thống máy tính trong toàn trường được Trung tâm Phục vụ 

trường học kịp thời sửa chữa, thay thế khi có nhu cầu. 

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu luận án 

3.1.  Đề tài khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần nhất tính đến ngày cơ sở đào 
tạo đề nghị mở ngành 

Bảng 3. Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 

Số 
TT 

Tên đề tài Cấp quyết định 
 mã số 

Năm 
nghiệm 

thu 

Kết quả 
nghiệm 

thu 
1.  Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây 

dựng mô hình thiết bị sản xuất thử 
nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ 
hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L. 

Cấp Tỉnh, 2015 Khá 

2.  Tận dụng nguyên liệu còn lại từ quá 
trình chế biến cá ngừ đại dương để 
phát triển một sản phẩm mới: Thịt chà 
bông 

Trường, 
TR2015-13-07 

2015 Đạt 
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3.  Nghiên cứu tách chiết galactomannan 
từ một số đối tượng tiềm năng (củ 
khoai tím, hạt nhãn, hạt chôm chôm) 
dùng bảo quản sản phẩm hạt điều 

Trường, 
TR2015-13-05 

2015 Khá 

4.  Nghiên cứu chiết tách hoạt chất sinh 
học từ củ hành (Allium Ascalonicum), 
tỏi (Allium sativum) để bảo quản cá 
nục 

Trường, 
TR2015-13-03 

2015 Khá 

5.  Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo hệ thống giám sát sử dụng mạng 
cảm biến không dây trong kiểm soát 
chất lượng và tiết kiệm năng lượng 
cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh 

Nghị định thư 2017 Khá 

6.  Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá 
trị gia tăng từ phế liệu tôm và ứng 
dụng trong xử lý môi trường và nông 
nghiệp 

Nghị định thư 2018 Khá 

7.  Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo 
quản, chế biến rong nho (Caulerpa 
lentillifera) quy mô công nghiệp 

KC.07.08/11-15 2013 Khá 

8.  Nghiên cứu chế biến và thu nhận các 
chất có hoạt tính sinh học từ măng tây 
trồng tại Ninh Thuận 

Cấp Tỉnh, 
07/HĐ-SKHCN 

2013 Khá 

9.   Đánh giá thực trạng an toàn thực 
phẩm trong chuỗi cung ứng thuỷ sản 
khai thác tại khánh hoà và các giải 
pháp đảm bảo chất lượng  

Cấp Tỉnh 2013 Khá 

10.  Nghiên cứu công nghệ sản xuất và 
ứng dụng chế phẩm olygosaccharid 
(olygochitosan và olygochitin) để bảo 
quản sau thu hoạch nguyên liệu thuỷ 
sản đánh bắt xa bờ 

KC.07.02/11-15 2015 Khá 

11.  Nghiên cứu chế tạo vật liệu aerogel 
dựa trên nền graphene có cấu trúc 3D 
ứng dụng cho siêu tụ hiệu năng cao 

NAFOSTED  Chưa 
nghiệm 

thu 
12.  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 

KC.07.11/11-15 2016 Khá 

13.  Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm 
mới từ rong mơ (Sargassum) tại Ninh 
Thuận 

Tỉnh Ninh 
Thuận 

2019 Khá 

14.  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao 
chất lượng nước mắm mang chỉ dẫn 
địa lý Phú Quốc 

Tỉnh Kiên Giang 2019 Khá 

15.  Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và 
acid béo của sản phẩm cá 
bớp  (Rachycentron canadum) phi lê 
trong chế biến và bảo quản đông lạnh 

Bộ GD&ĐT 
B2014-13-11 

2016 Khá 
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16.  Nghiên cứu chiết tách một số hoạt 
chất có hoạt tính sinh học từ phế liệu 
quả cacao định hướng trong sản xuất 
thực phẩm chức năng 

Bộ GD&ĐT 2017-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

17.  Nghiên cứu các peptides hoạt tính sinh 
học thần kinh của ốc nón săn nhuyễn 
thể ở vùng biển Khánh Hòa 

NAFOSTED 
Mã số: 106-

NN.02-2015.14 

2016-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 
18.  Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh 

học của các phân đoạn protein thủy 
phân từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng 
(Thunnus albacares) 

NAFOSTED 
Mã số 106.99-

2018.42 

2019-2021 Chưa 
nghiệm 

thu 

19.  Khái niệm về ATTP và mối liên hệ 
với các hành vi đảm bảo an toàn thực 
phẩm và sức khỏe con người ở Việt 
Nam 

NAFOSTED 2018-2020 Chưa 
nghiệm 

thu 

20.  Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi 
sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat 
trên rau ăn sống tại Khánh Hòa và đề 
xuất giải pháp quản lý nguy cơ 

Tỉnh Khánh Hoà 2016-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

21.  Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy 
phân từ đầu, xương cá tra và ứng dụng 
trong sản xuất nước mắm 

Cấp Trường 
TR2017-13-01 

2018 Khá 

22.  Nghiên cứu chế tạo hạt chitosan có 
cấu trúc xốp và đánh giá khả năng hấp 
phụ ion kim loại nặng, chất màu trong 
xử lý nước thải 

Cấp Trường 
TR2018-13-08 

2018-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

23.  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ 
thống trích ly hỗ trợ vi sóng quy mô 
phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu 
của giảng viên và sinh viên Trường 
Đại học Nha Trang 

Cấp Trường 
TR2018-13-15 

 

2018-2019 Chưa 
nghiệm 

thu 

 

3.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và dự kiến người hướng dẫn 

Bảng 4. Các hướng nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Số 
TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 
nghiên cứu có thể nhận 

hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, chức danh, học vị 
người có thể hướng dẫn nghiên 

cứu sinh 

Số lượng 
nghiên 

cứu sinh 
có thể tiếp 

nhận 
1.  Ứng dụng các quá trình nhiệt, 

cơ học, vật lý, hóa lý trong chế 
biến và bảo quản thực phẩm 

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Trần Đại Tiến 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 
TS. Lê Văn Khẩn 
TS. Vũ Duy Đô 

20 
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TS. Huỳnh Long Quân 
TS. Ngô Thị Hoài Dương 

2.  Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong chế biến và bảo quản thực 
phẩm 

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
TS. Nguyễn Thế Hân 
TS. Đỗ Lê Hữu Nam 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
TS. Phan Thị Khánh Vinh 
PGS. TS. Nguyễn Văn Duy 

10 

3.  Biến đổi của nguyên liệu thực 
phẩm sau thu hoạch và kỹ thuật 
bảo quản 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
TS. Vũ Duy Đô 

15 

4.  Quản lý chất lượng và an toàn 
thực phẩm 

PGS.TS. Nguyễn Thuần Anh 
TS. Mai Tuyết Nga 
TS. Lưu Hồng Phúc 
TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 

10 

5.  Công nghệ chế biến sản phẩm 
giá trị gia tăng, thực phẩm chức 
năng 

PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 

5 

6.  Tận dụng nguyên liệu còn lại 
trong chế biến thực phẩm và 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
trong chế biến 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 

5 

7.  Thu nhận và ứng dụng chất 
hoạt tính sinh học có nguồn gốc 
tự nhiên 

PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo 
TS. Nguyễn Văn Tặng 
TS. Nguyễn Bảo 
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa 
PGS.TS. Trang Sĩ Trung 
PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
TS. Hoàng Thị Huệ An 

10 

 
  



3.3. Các công trình đã công bố của giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu trong 5 
năm gần đây 

ST
T 

Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

1.  Effects of extraction 
conditions over the 
phlorotannin content and 
antioxidant activity of 
extract from brown algae 
Sargassum serratum 
(Nguyen Huu Dai 2004).  

Vu Ngoc Boi, Cuong, 
D. X., & Vinh, P. T. K.  

Free Radicals and 
Antioxidants, 7(1), 115, 
(2017). 

2.  Nghiên cứu sử dụng vi 
khuẩn lactic để khử khoáng 
và protein trên đầu và vỏ 
tôm trong sản xuất chitosan 

Vũ Ngoc Bội, Nguyễn 
Thị Mỹ Trang, Ngô 
Phương Thảo, Lê 
Phương Chung, Hoàng 
Thị Bảo Yến 

Tạp Chí Khoa Học Công 
Nghệ Thủy Sản, Trường 
Đại Học Thủy Sản Nha 
Trang số 1/2016 

3.  Ảnh hưởng của chitosan, 
oligochitosan và oligochitin 
đến chất lượng tôm bạc 
(Matapenaeus brevicornis) 
theo thời gian bảo quản. 

Vũ Ngọc Bội, Vũ Thị 
Hoan 

Tạp Chí Khoa Học Công 
Nghệ Thủy Sản, Trường 
Đại Học Thủy Sản Nha 
Trang số 4/2016 

4.  Nghiên cứu tối ưu hóa công 
đoạn sấy rong nho 
(Caulerpa lentillifer) bằng 
kỹ thuật sấy lạnh kết hợp 
bức xạ hồng ngoại 

Nguyễn Thị Mỹ Trang, 
Vũ Ngọc Bội, Nguyễn 
Thị Hương, Hoàng Thái 
Hà, Đặng Xuân Cường 

Tạp Chí Khoa Học Công 
Nghệ Thủy Sản, Trường 
Đại Học Thủy Sản Nha 
Trang số 4/2016 

5.  Effect of storage time on 
phlorotannin content and 
antioxidant activity of six 
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16.  Optimization of polyphenol 
extraction from guava leaf 
by response surface 
methodology. International 
conference: 

Ho Ba Vuong, Nguyen 
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18.  Biến đổi chất lượng của cá 
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https://doi.org/10.1155/201
7/2865185. (SCIE) 

38.  Survival prediction system 
for waterless live Chinese 
Sturgeon transportation 
based on temperature 
related glucose changes.  

Zhang Y, Xiao X, Yan 
L, Thi Tuyet Nga Mai, 
Zhang X. 

Journal of Food Process 
Engineering. 2017;e12646. 
https://doi.org/10.1111/jfpe.
12646. (SCIE) 

39.  Development and 
evaluation of key ambient 
factors online monitoring 
system in live Urechis 
unicinctus transportation 
strategies.  

Zhang, Y., Zhang, X., 
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81.  Effect of Extraction 
Conditions on Polyphenol 
Content and Antioxidant 
Activity of the Extract from 
Gynura Procumbens (Lour) 
Merr. Leaves.  

Pham, K, T, Q., 
Nguyen Van Minh, & 
Nguyen, H. T.  

Vietnam Journal of 
Agricultural Science, 14, 
1248-1260.(2016). 

82.  Isolation, chemical 
composition and structural 
characteristic of sulfated 
polysaccharides from the 
body wall of sea cucumber 
Stichopus variegatus 
collected in Nha Trang 
Bay.  

Pham Duc Thinh, 
Thanh Thi Thu Thuy, 
Tran Thi Huyen, 
Nguyen Van Minh, 
Tran Thi Thanh Van, 
Bui Minh Ly.  

Journal of Science and 
Technology, 54, 36-44. 
(2016). 

83.  Lipid degradation of cod 
liver during frozen storage 
as influenced by 
temperature, packaging 
method and seasonal 
variation.  

Karlsdottir, M., Arason 
S., Thorarinsdottir, K., 
Nguyen Van Minh, & 
Kristinsson, H.  

Journal of Aquatic Food 
Product Technology, 25, 
802-810.(2016). 

84.  Effects of ascorbic acid 
treatment and packaging 
method on lipid oxidation 
of cobia (Ranchycentron 
canadum) fillets during 
frozen storage.  

Nguyen Van Minh, & 
Phan, L. M. T.  

Journal of Fisheries Science 
and Technology, Special 
issue, 111-117.(2015). 

85.  Influence of lipid content 
and blanching on capelin 
(Mallotus villosus) drying 
rate and lipid oxidation 
under low temperature 
drying.  

Cyprian, O., Nguyen 
Van Minh, Sveinsdottir, 
K., Jonsson, A., 
Thorkelsson, G., & 
Arason, S.  

Journal of Food Process 
Engineering, 39, 237-246. 
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nanoparticle-intercalated 
graphene@ polyaniline 
composites as an active 
electrode material for 
supercapacitors in different 
electrolytes 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Synthetic Metals, 207, 110-
115. (2015) 

143. Supercritical CO 2 
mediated synthesis and 
catalytic activity of 
graphene/Pd 
nanocomposites 

Tang, Lulu; Nguyen, 
Van Hoa; Shim, Jae-
Jin;  

Materials Research Bulletin, 
71, 53-60. (2015) 

144. Covalently bonded reduced 
graphene oxide/polyaniline 
composite for 
electrochemical sensors 
and capacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 
Kharismadewi, Dian; 
Tran, Van Chinh; Shim, 
Jae-Jin;  

Journal of Electroanalytical 
Chemistry, 758, 148-155. 
(2015) 

145. Supercritical CO2-
mediated synthesis of 
CNT@ Co3O4 
nanocomposite and its 
application for energy 
storage 

Nguyen, Van Hoa; 
Kang, ChanKyu; Roh, 
ChangHyun; Shim, Jae-
Jin;  

Industrial & Engineering 
Chemistry Research. (2015) 

146. One-step facile synthesis of 
mesoporous graphene/Fe 3 
O 4/chitosan 
nanocomposite and its 
adsorption capacity for a 
textile dye 

Van Hoa, Nguyen; 
Khong, Thang Trung; 
Quyen, Tran Thi 
Hoang; Trung, Trang 
Si;  

Journal of Water Process 
Engineering, 9, 170-178. 
(2016) 

147. Synthesis of graphene 
oxide-poly (2-hydroxyethyl 
methacrylate) composite by 
dispersion polymerization 
in supercritical CO2: 

Kharismadewi, Dian; 
Haldorai, Yuvaraj; 
Nguyen, Van Hoa; 
Tuma, Dirk; Shim, Jae-
Jin;  

Composite Interfaces, 23, 
719-739. (2016) 
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adsorption behavior for the 
removal of organic dye 

148. 3D hierarchical 
mesoporous NiCo 2 S 4@ 
Ni (OH) 2 core–shell 
nanosheet arrays for high 
performance 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 
Shim, Jae-Jin;  

New Journal of Chemistry. 
(2016) 

149. Mesoporous 3D 
graphene@ NiCo2O4 
arrays on nickel foam as 
electrodes for high-
performance 
supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Lamiel, Charmaine; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Letters, 170, 105-
109. (2016) 

150. Facile synthesis of cobalt 
oxide/reduced graphene 
oxide composites for 
electrochemical capacitor 
and sensor applications 

Nguyen, Thi Toan; 
Nguyen, Van Hoa; 
Deivasigamani, Ranjith 
Kumar; Kharismadewi, 
Dian; Iwai, Yoshio; 
Shim, Jae-Jin;  

Solid State Sciences. (2016) 

151. Ionic liquid mediated 
synthesis of poly (2-
hydroxyethyl methacrylate-
block-methyl 
methacrylate)/Fe3O4 core–
shell structured 
nanocomposite by ATRP 
method 

Tran, Van Chinh; 
Nguyen, Van Hoa; 
Tuma, Dirk; Shim, Jae-
Jin;  

Colloid and Polymer 
Science, 294, 777-785. 
(2016) 

152. Microwave-assisted 
synthesis of porous nickel 
cobaltite with different 
morphologies in ionic 
liquid and their application 
in supercapacitors 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Materials Chemistry and 
Physics, 176. (2016) 

153. Polyaniline and multi-
walled carbon nanotube-
intercalated graphene 
aerogel and its 
electrochemical properties 

Tran, Van Chinh; 
Nguyen, Van Hoa; 
Nguyen, Thi Toan; Lee, 
Jae Heung; Huynh, 
Dang Chinh; Shim, Jae-
Jin;  

Synthetic Metals, 215, 150-
157. (2016) 

154. Covalently bonded reduced 
graphene oxide/polyaniline 
composite for 
electrochemical sensors 
and capacitors  

Nguyen, VH; Lamiel, 
C; Kharismadewi, D; 
Tran, VC; Shim, JJ;  

Journal of Electroanalytical 
Chemistry, 762, 87-87. 
(2016) 

155. Preparation and 
characterization of high 
purity β-chitin from squid 
pens (Loligo chenisis) 

Cuong, Hoang Ngoc; 
Minh, Nguyen Cong; 
Van Hoa, Nguyen; 
Trung, Trang Si;  

International Journal of 
Biological Macromolecules, 
93, 442-447. (2016) 
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156. Layer-structured 3D 
Nanohybrid MoS2@ rGO 
on Nickel Foam for High 
Performance Energy 
Storage Applications 

Bulakhe, Ravindra N; 
Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

New Journal of Chemistry. 
(2016) 

157. Graphene-Based 
Antibacterial Materials 

Nguyen, Van Hoa; 
Shim, Jae-Jin;  

Graphene Science 
Handbook: Mechanical and 
Chemical Properties. (2016) 

158. Three-dimensional reduced 
graphene oxide-grafted 
polyaniline aerogel as an 
active material for high 
performance 
supercapacitors 

Van Hoa, Nguyen; 
Quyen, Tran Thi 
Hoang; Van Hieu, 
Nguyen; Ngoc, Tran 
Quang; Thinh, Phan 
Vinh; Dat, Pham Anh; 
Nguyen, Hoang Thi 
Trang;  

Synthetic Metals, 223, 192-
198. (2017) 

159. Microwave-assisted binder-
free synthesis of 3D Ni-Co-
Mn oxide nanoflakes@ Ni 
foam electrode for 
supercapacitor applications 

Lamiel, Charmaine; 
Nguyen, Van Hoa; 
Kumar, Deivasigamani 
Ranjith; Shim, Jae-Jin;  

Chemical Engineering 
Journal, 316, 1091-1102. 
(2017) 

160. Mobility of carrageenan 
chains in iota- and kappa 
carrageenan gels. 

Viet T.N.T. Bui, Bach 
T. Nguyen, Taco 
Nicolai, FrédéricRenou 

Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects, 
2019, Vol. 562, 113-118. 

161.  Rheology and 
microstructure of mixtures 
of iota and kappa-
carrageenan.  

Viet T.N.T. Bui, Bach 
T. Nguyen, Frederic 
Renou, Taco Nicolai 

Food Hydrocolloids, 
2019, Vol. 89, 180-187. 

162. Structure and rheological 
properties of carrageenans 
extracted from different red 
algae species cultivated in 
Cam Ranh Bay, Vietnam.  

Viet T. N. T. Bui, Bach 
T. Nguyen, 
Frédéric Renou, 
Taco Nicolai 

Journal of Applied 
Phycology, 2018, 1-7 

163. Ảnh hưởng của CMC, nhiệt 
độ và nồng độ agar đến độ 
nhớt của dung dịch, độ 
cứng gel agar.  

Đinh Văn Hiện, 
Nguyễn Thị Thanh 
Thúy, Trần Thị Huyền, 
Nguyễn Trọng Bách 
 

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Thủy sản. Số 1/2019, 
tr. 22-29. 

164. Hiện trạng sản xuất và chất 
lượng của nước mắm mang 
chỉ dẫn địa lý Phú Quốc 
(Production status and 
quality of Phu Quoc 
geographical indication fish 
sauce) 
 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Phạm Văn Triều Anh 
và Nguyễn Xuân Duy 

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản Số 3/2019, tr 
73 – 79. 

165. Controlling purple spot 
disease on green asparagus 

Nguyen Xuan Duy, 
Tran Thi My Hanh, and 

The 11th Vietnam-Japan 
Scientific Exchange 
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(Asparagus officinalis) by 
herbal extract 

Nguyen Anh Tuan Conference - VJSE 2018, 
Tohoku University, Sendai 
City, Japan, September 
15th, 2018. (poster) 

166. Utilisation of waste from 
tuna processing to produce 
fish fertilizer and 
application in agriculture 
 

Nguyen Xuan Duy, 
Tran Thi My Hanh, and 
Nguyen Anh Tuan 

The 11th Vietnam-Japan 
Scientific Exchange 
Conference - VJSE 2018, 
Tohoku University, Sendai 
City, Japan, September 15th, 
2018. 

167.  Nutritional composition of 
sandalwood seeds grown in 
India and Vietnam 

Nguyen Xuan Duy, 
Nguyen Anh Tuan, 
Tran Thi My Hanh 

Vietnam – Japan science 
and technology symposium 
2019 - Toward sustainable 
development, Hanoi, May 4, 
2019. 

168. Công nghệ sản xuất một số 
sản phẩm giá trị gia tăng từ 
thủy sản (Production 
technology of some added-
value products from 
seafood) 
 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy 

Hội thảo Khoa học tại Triển 
lãm Quốc tế Thiết bị và 
Công nghệ Nông Lâm Ngư 
nghiệp - Vietnam growtech 
2018, Hà Nội, 21-
23/11/2018. 

169. Ứng dụng kỹ thuật sấy 
bằng bơm nhiệt để cải thiện 
chất lượng và tiết kiệm 
năng lượng cho quá trình 
sản xuất các sản phẩm khô 
thủy sản 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Hữu Nghĩa và 
Nguyễn Xuân Duy 

Hội thảo khoa học “Các giải 
pháp ứng dụng công nghệ 
trong bảo quản, chế biến 
thủy sản”, Sở KH&CN Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
12/10/2018, p. 64-71. 

170. Công nghệ sản xuất 
Collagen, Gelatine từ 
nguyên liệu còn lại của nhà 
máy chế biến thủy sản 
(xương, da, vây, vẩy) và 
khả năng ứng dụng trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Anh Tuấn và 
Nguyễn Xuân Duy 

Hội thảo khoa học “Các giải 
pháp ứng dụng công nghệ 
trong bảo quản, chế biến 
thủy sản”, Sở KH&CN Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
12/10/2018, p. 11-19. 

171. Quy trình sản xuất sản 
phẩm dịch đạm thủy phân 
từ đầu cá chẽm (Lates 
calcarifer) bằng enzyme 
flavourzyme 

Đỗ Trọng Sơn, Phạm 
Thị Hiền 

Hội nghị KH "An toàn dinh 
dưỡng và An ninh Lương 
thực – Lần 2 năm 2018", 
Trung tâm phát triển Khoa 
học và Công nghệ trẻ TP Hồ 
Chí Minh, Trường Đại học 
Công nghiệp Thực phẩm 
TPHCM, Tháng 12/2018. 

172. Antioxidant and 
antimicrobial effects of 
extracts from shallot and 
garlic bulbs on round scad 
during iced storage 

Huynh Nguyen Duy 
Bao, Pham Thi Hien, 
Vu Le Quyen 

The 6th Analytica Vietnam 
Conference 2019, TP. 
HCM, Vietnam, April 3-4, 
2019, Conference 
proceedings, pp 274 -282 
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173. Study on venom 
conopeptide derived from 
conus bandanus using 
MALDI-TOF MS 

Nguyen Bao, Phan Thi 
Khanh Vinh, Ha Thi 
Hang, Tran Van Khoa, 
Nguyen Van Suu, Ngo 
Dang Nghia, trang 62-
63 

2nd International Science 
Conference 2019, “Toxic 
contaminants in food and 
environment: quality 
assessment and treatment 
technology”, Hà Nội, 
29/03/2019 

174. Phân tích độc tố 
Conopeptide của ốc nón 
biển Conus Bandanus bằng 
kỹ thuật MALDI-TOF MS  

Phan Thị Khánh Vinh, 
Nguyễn Bảo, Hà Thị 
Hằng, Nguyễn Văn 
Sữu, Ngô Đăng Nghĩa 

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý 
và Sinh Học, Viện Hàn Lâm 
Khoa Học VN, tập 24, số 
4A/2019, trang 156-161, 
ISSN – 0868-3224 

175. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
định hình gel đến một số 
tính chất lý hóa của chả cá 
làm từ thịt vụn redfish 
(Seabastes marinus) xay  

Trần Thị Huyền, Hoàng 
Ngọc Anh 

Tạp chí Khoa học Trường 
Đại học Cần Thơ, 2018, 
54(9B): 34-40. 

176. Ảnh hưởng của CMC, nhiệt 
độ và nồng độ agar đến độ 
nhớt của dung dịch, độ 
cứng gel agar. 

Đinh Văn Hiện, 
Nguyễn Thị Thanh 
Thúy, Trần Thị Huyền, 
Nguyễn Trọng Bách  

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Thủy sản. Số 1/2019, 
tr. 22-29. 

177. Hoạt tính chống oxy hóa 
của các phân đoạn protein 
chiết tách từ hải miên 
Ircinia mutans 

Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo, Nguyễn Khắc Bát 

Tạp chí Khoa học - Công 
nghệ Thủy sản, Số 2/2018, 
tr 2 – 8. 

178. Hoạt tính chống ôxy hóa 
của dịch chiết từ một số 
loài hải miên ở vùng biển 
Việt Nam 

Huỳnh Nguyễn Duy 
Bảo, Nguyễn Khắc Bát 

Tạp chí Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Số 
24/2018, tr. 61-68. 

179. Đánh giá hoạt tính ức chế 
enzyme – Glucosidase và 
chống oxy hóa của phân 
đoạn dịch chiết giầu 
Polyphenol từ rong 
Sargassum Mcclurei 

Nguyễn Thùy Linh, 
Khổng Trung Thắng, 
Nguyễn Thị Huyền, Đỗ 
Anh Duy, Phạm Thị 
Hiền, Nguyễn Thế Hân 

Tạp chí Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 2019 

180. Optimum conditions of 
microwave assisted 
extraction for phenolic 
compounds and antioxidant 
capacity  of the brown alga 
Sargassum vestitum.  

Dang TT, Bowyer MC, 
Van Altena IA & 
Scarlett CJ. 

Sep Sci Technol (In Press). 
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017.1414845 

181. Comparison of chemical 
profile and antioxidant 
properties of the brown 
algae 

Dang TT, Bowyer MC, 
Van Altena IA & 
Scarlett CJ. 

Inter. Food Sci. Technol 
2018, 51(1): 174-181. doi: 
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B9 GIAO DUC VA DAO TAO
TRI'ONG D+I HQC NHA TRANG

ceNG HoAxA ngr cuUncHiAvIF,TNAM
DQc l{p - Tr3 do - H4nh phfc

-1/,1/fu-1

SO: 4J3 /QD-DHNT KhdnhHda,ngdy 0,1 thdng I ndm20l6.

quvErolNu
V0 viQc thdnh lAp HQi tldng x6y dqng Hd so'm6'nginh tlio t4o

Ti6n sI Cdng nghQ Thqc phim

HIEU TRTIONG TRIJONG DAI HQC NHA TRANG

t. ,. ,
Cdn cf Quyet dinh s6 155/ C! ngdy 1610811966 cria HQi ddng Chinh phti v0 vi€c

thdnh lfp vd quy dinh nhiQm vq, quydn han cua Trudng Thriy sdn, nay 1d Trudng Dai hoc
Nha Trang;

Cdn cf Quy6t d$h s6 7012014/QD-TTg ngity 1011212014 cria Thrl tuong Chinh pht
vd vi6c ban hdnh Didu lQ trudng dai hqc;

':Cdn cri Thdng tu sd 38/2010/TT-BGDDT ngiry 2211212010 cta B0 Gi6o duc vd
Dio tao-quy dinh vC dieu kien, hd so, quy trinh cho phdp ddo t4o, dinh chi tuy6n sinh, thu
h6i quytlt dinh cho phdp ddo tao c6c ngirnh ho[c chuy6n ngdnh trinh d0 thac si, ti6n si;

-,,. ,: I I
Xdt dd nghi cria Truong khoa C6ng nghQ Thgc phdm vd Truong khoa Sau Dai hqc.

QUYET DINH

Didu 1: Thdnh lAp HQi d6ng xAy dlmg hd so md ngdnh ddo tao trinh d6 Ti6n si
': 

T :
Cdng ngh6 Thqc phdm cria Trudng D4i hgc Nha Trang g6m cdc 6ng/bd c6 tOn sau:

1. TS. VfrNgqcBQi Trudng Dai hoc Nha Trang Cht tich

HIEU TRTIONG
No'i nhfrn:
- Nhu Didu 3;
- Luu: VT, SDH

2. TS. Mai Thi Tuy6t Nga Truong Dai hoc Nha Trang Thu $i
3. PGS.TS. Nguy6n Anh Tu6n Truong Eai hqc Nha Trang Uy vi€n
4. TS. ThAi Vdn Eric Trudng D4i hoc Nha Trang Vy vi6n
5. TS. Nguy6n Vdn Minh Trudng Dai hoc Nha Trang !V viOn

6. TS. Phan Th! Kh6nh Vinh Trudng Dai hoc Nha Trang Uy vi€n

Diiju 2: HOi d6ng c6 trrich nhiQm xaydu.nq Hd so md $ail 9i'" taoirinh.dO Ti6n
si C6ng nghQ ThUc phAm vd dugc hudng quy€n loi theo Quy chd chi ti6u nQi bQ hi6n hdnh.

Didu 3: Trudng khoa Sau DAi hqc vd cdc 6ng/bd c6 t6n tr6n chiu tr6ch nhiQm thi
hdnh quy€t dinh ndy.



BO. GIAO DUC VA DAO T4O
TRTIONG EAI HOC NHA TRANG

cQNG HoA xA Her cHtr NGHia vrTr Nanr
DQc lflp - Tr.r do - Hgnh phric

sa: .,1J3 /eE-EHNr KhdnhHda,ngdy 0,1 thdng J ndm2016.

vE vi.c thnnh l{p.HQr"&:I"#.?.ffitd so,m6,nginh rr}ro r4o
Ti6n si COng rghQ Thqc phdm

HIEU TRIIONG TRTIONG EAI HQC NHA TRANG

. . cdn cir Quy6t dinh s6 r55/ cf ngdy 16/08/1966 cria H6i d6ng chinh phri ve viQc
tdtnp vd quy dinh nhiQm vp, quyOtt t un cria Trudng Thiry sdn, ,,u! ta f*Urrg Dqi hgc
Nha Trang;

^ . ^ 9dn 9ri. Qurcl dtnh se).70r2014/eD-TTg ngiry 10/12/2014 cta Tht ru6ng chinh phri
v0 viOc ban hdnh Ei0u 16 trudng dai hqi;

Cdn cri. ThOIC ty s6 lS/ZOtOltt-BGDDT ngiry 22/12/20J.0 cia BQ Girio duc vd
P,1o 

,uo.qll dlnJr v6 eidu kigrr, ho so-. quy trinh .lio inep aao ruo. tint', "nlfuv* rl"rr, ,rr"
nor quyet drnh cho phip ddo tao cdc ngdnh hor4c chuydn nganh trinh dQ th4c sT. tirln si;

X6t do nghi cria Tru6ng khoa c6ng nghQ Thpc pham vd rrudng khoa Sau E4i hoc,

QUYET DINH

oidul: Thdrih ldp H6i d6ng xay dung hd so 
'ro ngdnh ddo tao trinh d6 Ti0n si

cdng ngh6 Thuc pharn cia T'udng Dai hpc Nha Trang g6m cric 6ng/bd c6 t6n sau:

1. TS. Vfr Ngoc B6i Trudng Dai hoc Nha Trang Chi tich
2. TS. Mai Thi Tuy0t Nga Trudng Dai hoc Nha Trang Thu h.i
3. PGS.TS. Nguy6n Anh Tu6n Trudng Eai hoc Nha Trang Uy vi0n
4. TS. Th6i Vdn Eric Trudng Dai hoc Nha Trang Uy vi€n
5. TS. Nguy6n Vdn Minh Tru.dng Dai hgc Nha Trang Uy vi€n
6. TS. Phan Thi I(h6nh Vinh Tr.udng Dai hoc Nha Trang Uy vi6n

Didu 2: HQi d6ng c6 treich nhidm xriy dpng H6 so md ngrinh ddo tao trinh dQ Tiiln
si c6ng nghe Thuc phfun vir duoc huong quyen l-oi rheo euy chd chi ri6u n6i b6 hi6n hdnh.

Didu 3: Trufuig khoa Sau Dai hgc vd c6c 6ng/bd c6 t€n tr€n chiu triich nhiQrn thi
hhh quyet dinh ndy.

Noi nhftn:
- Nhu Ei6u 3;
- Ltru: VT, SDH

U TRI'ONG

TRIJdN

DAI H



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRIIdNG DAI HQC NHA TRANG

l. TS. Luu Hdng Phric
2. TS. D6 L€ Hrru Nam

CQNG HOA xA rrQr cHrl NGHIA vrPr NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

Trudng D4i hgc Nha Trang Vy vien
Truong D4i hgc Nha Trang Uy vidn

so: f56 /QD-DHNr KhdnhHda, nCdy &O thdng \-ndm2017.

..^ .^ . ^ .. QUYETDINH
V6 vifc b6 sung thhnh vi6n HQi ddng xiy dgng h6 so m& nghnh tlio t4o

Ti6n si C6ng nghQ Thrgc ph6m

HrFu TRrlcrNG TRTIONG D4,r HQC NHA TRANG

CAn crl Quy6t dinh sd 155/ CP ngdy 1610811966 cria HQi ddng Chinh phri vA viQc
thdnh lQp vd quy dinh nhiQm vu, quydn h4n cria Trudng Thriy san, nay ld Trudng D4i hoc
Nha Trang;

Cdn cri Th6ng tu s6 Og/2017/TT-BGDDT ngity 0414/2017 cta BQ Gi6o duc vd Ddo
t4o quy. dinh vC di0u.kiQn, {inh t.u, thri t.uc md ngdnh ho4c chuy6n ngdnh ddo tAo vd dinh
chi tuy€n sinh, thu h6i quy€t dinh md nganh ho?c chuy6n nganh ddo tao tinh dO thAc si,
ti6n si;

Cdn cri Quytlt dinh sO 527IQD-EHNT ngdy 121612017 cria HiQu trudng Trudng Dai
hqc Nha Trang vA vi6c ban hdnh Quy chrl t6 chric vd ho4t clQng cta Trudng D4i hoc Nha
Trang;

Cdn cf Quy€t dinh sd 123/QD-EHNT ngity 01/312016 cria Hi6u tru0ng Trudng Eai
hgc Nha Trang vd viQc thdnh lQp Hdi d6ng xdy dpng HO so md ngdnh ddo t4o TGn si
Cdng nghQ thqc phAm;

Xdt dC nghi cria Tru&ng khoa C6ng ngh6 ThUc ph6m vd Trudng phdng ddo tao Sau
Dai hoc,

QUYETDINH

Didu 1: 86 sung danh sdch HQi ddng xdy dgng h6 so md ngdnh ddo t4o trinh dQ
Ti6n si C6ng nghQ Thr,rc phdm cria Trudng Eai hQc Nha Trang g6m c6c 6ng c6 t6n sau:

Didu 2: C6c thdnh vi6n hQi ddng c6 trrich nhiQm xAy dpg HO so md nganh tldo tao
. . r -^ -,itrinh dO l'i€n si C6ng nghQ Thgc phdm vd elugc hu&ng quy€n lgi theo Quy ch6 chi ti6u n6i
b0 hiOn hanh.

-.i ^Di0u J: tldo tao Sau Dai hqc vd c6c 6ng c6 tdn trdn chiu tr6ch nhi0m
thi hanh quy6t

Noi nhpn:
- Nhu Didu 3;
- Luu: VT, SDH

HrFurRr/oNG



BQ.GIAO DUC VA DAO'I AO
TRrfoNc DAr HOC NHA TTIANG

coNG HoAxA Hor cHtrNGHi.rvmr Nau
DQc IQp - TU do - H4nh phric

Si5: ,,,,,'' /QE-DHNT Khdnh Hda, nCay .: thdng '.;-ndm 2017.

vG vi6c bd sung,nu*.lulfgY|#?tl-"g h6 scr m& nginh crio t4o
Ti6n si C6ng nghQ Thuc phim

HIEU TRTIoNG TRTIONG DAI HQC NHA TRANG

Cdn crl euytit drnl:5 
1:s/ 

Cl ncdy 16/0g/1966 cra H6i ci6ng chfnh phri v6 vi6c
ffil|lil-l'quv 

dinh nhi6m vu, quv6n han cria rrucrng rhty san, d h i;;i;s Dai hoc

duc vdL Ddo

'ilHi':l
cdn cri Quyi5t dinh s6 527IQD-EHNT neitv 12/6/2017 crja Hi6u trudng Trudng Dai

+ff#" 
Trang vd vi6c ban hdnh Quy 

"rre 
ta .riJt:" ui rrout d6ng cria'Trucrng-oul rro" Nrru

Cdn cri Quy€r dinh s6,123le_D:pFLNT ngiry 01/3/20,I6cta FIi6u trudng Truong Daihoc Nha Trang v6 viQc rhdnh lap HOi d6rg ;;d;g H6 so md ngdnh crao tao Ti6n siC6ng nghQ thuc ph6m;

X6t d0 nghi cua Trudng khoa c6ng ngh€ Thgc phim vd rruong phdng ddo tao sauEai hoc,

QUYET DINH

Didu 1: Bo suns danh s6ch_Fl0i d6ng x6y dung h6 so md ngdnh ddo tao trinh cr6Tidn si cong nghQ Thur phAm cria r."ong o-al rrq.i'u r.ung g6m cdc dng c6 t6n sau:
1. TS. Luu H6ne phtc Trudng Eai hoc Nha Trang Oy vi€n2. rs. D6 L€ Hru Nam i;;;G;;i;n. Nha rrang uy vi6n

Di6u 2: cdc thdnh vi6n hQi d6ng co tracn"ntricm xdy. dgng H6 so md ngdnh ddo taotrinh cl6 Ti6n si c6ne neh6 Thqc ph6;;d;;;;g quvc., loi theo euy ch6 chi ticu n6ibd hi€n hdnh. 
.* vq\.! ,,qu,r6 quJsrr rvr Urcu vuy cne cn

Di6u 3: Trudns ohong ddo tao sall Dai hoc vd c6c 6ng c6 t0'tr6n chiu tr6ch nhi€mthi hdnh quyir dinh niy'... .",,-

Noi ttltQn:
- Nhu Di6u 3;
- Luu: VT, SDH

TR IJONG

DAr H9C.
NHA TRANG I



BQ GIAO DUC VA EAo T4o
TRrloNG EAr HgC NHA TRANG

-i -,., 
il. uJ.IJ. lran Inl Luyen

2. TS. Mai Thf Tuytit Nga

CONG HOAXA HgI CUU NGHIAVIPT NAM
DQc lfp - Tg do - Hgnh phfc

sa,/tJrlpn-nwNt Klvinh Hda, ncdy JO thdng.4y' ndm 2017.

HIEU TRTIONG TRI/dNG EAI HqC NHA TRANG

Cdn cri QuyiSt dinh s6 155/CP ngity t6/811966 cira FIQi d6ng Chinh phri vd viQc thdnh
IAp vd quy dinh nhiQm vu, quy0n h4n cua Trut g Thu! s6n, nay ld Truong EH Nha Trang;

Can cri Th6ng tu sd 09l2}nEI-BGDET ngity 041412011 cria BQ Gido duc vd Edo
t?o -quy dinh diOu ki6n, trinh tq, thfi tgc rnd ngirnh ho{c chuy0n nganh diro tao vd dinh chi
. i , . t. | .
tuy€n sinh, thu hoi quy€t dinh md ngarh ho{c chuy0n ngdnh aldo t?o trinh d0 th?c si trinh
d0 tien si;

Cdn cri Th6ng tu se, O7|2\I.5ITT"BGDET ngity 1614/2015 cila B0 Giiio dpc vd Ddo
t4o ban hdnh quy dfnh vO t<trOi lugng kii9n thrlc tdi thi6u, y€u cAu vd ndng luc md ngrrdi hgc
dat dugc sau.khi t6t nghiQp d6i v<ii m6i trlnh dO diro tao cria gi6o dr,rc dai hoc.vdL quy toinh
xdy d1rng, thdrn djnh, ban hdnh chuong trlnh ddLo tao trinh c10 d+i hqc, thac si, ti6n si;

X6t d€ nghi cria Trudng phdng Edo t4o Sau Dai hoc,

QUYfT EfNH:
Di0u 1. Thdnh lflp HQi ddng th6m dinh Chuong trinh ddo tpo trinh.dQ ti6n si ngall-

C6ng ngh0 Thr,rc phdm, rna s6 6254010 I cri* Truong Eai hqc Nha Trang gdm c6c 6ng/ba c6
tOn sau:

Tp. I{6 Chi Minh

Trudng DH Nha Trang

Chir tich

Thu kj
Phan biQn

Phan biOn

uy vren

qQ uen sl

3. PGS.TS. Nguy6n Duy Thinh Trudng EH Brich khoa Hd NQi

4. PGS.TS. Nguy6n Anh Dffng Trudng Eai hqc Tdy Nguydn

5. TS. Huj,nh Long Qudn Cdng ty CP Nha Trang Seafood F17

Di6u 2. HOi d6ng c-6 trdch nhi€rn thdm dinh Chuong trinh cldo tao trinh
ngdnh C6ng ngh€ Thqc phdrn cria Trudng E6i hgc Nha Trang theo quy dinh.

Di6u 3. Trudng phdng Sau Eqri hgc vd c6c 6ng/bd c6 t6n trOn chiu trdch
nhiQm thi hdnh quydt clinh n?ry.

HIEUTRUONG
No'i nhdn:
- Nhu Ditiu 3;
- Luu: VT, SDH.

QUy6TEINH
Vd viQc thnnh $p I{$i d6ng th6m tlinh

Chucrng trinh tliro t4o ti6n str ngAnh Cdng ngh$ Thrlc phAm



FIIEU TRU.ONG TI{UONC DAI FIOC NIIA TRANG

Cdn cri Quy6t dinh s6 155/CP nga\y l618/1966 cta HQi d6ng Chinh phir vd vigc thdnh
lflp vd quy dinh nhiOm vu, quydn han cria Truirng Thuy sAn, nay ld Trudng EH Nha Trzrng;

Cdn cLi Th6ng fi s6 091201'l1'|'1'-BGDDT ngity 041412017 crha BQ Gi6o cluc vi DiLo
taoquydinhdi6r,rki6n,.trinhtu,th (rcmd'nginhho{cchuyOnngiinhdz\otaovriclirrhchi
tuydn sir.rh, thu h6i quyet clinh m(r grinh hodc chLryan ngiDh drio tao trinh d6 thac si, trinh
dd ti6n si;

C[n crjr Thdng tv s6 07120151T"1'-BGDDT ngdy t61412015 cta 86 Gido duc vd Edo
tao ban hdnh quy clinh ve kh6i ltLcrng ki6rr thirc tdi thi6u, y6u cdu vA ndng luc rnd nguoi h c
dat duo-c sau khi t6t nghidp d6i vdi mdi trinh clQ (liro tao cria girio duc clai hoc vi qu1, t1i 6
xiy dLLng. Lhdrn dinh. ban hirrh chrrorrg tlinh dio tilo ttlnlt rlri dri lrgc. rlrnc si, ti6rr si:

Xit d€ nghi c{ia Trudng phdng Drio t4o Sar-r Dai hoc,

QUYE:r DINH:
fjdu t. Thdnh ldp HOi d6ng thAm clirrh ChLrong trinh dito ta trinh d6 tii)n sT ngiinl:

c6ng nghd rhuc ph6m, ma s6 62540 10 I cria TnLdng o+i trc-,c Nha T ng g6m c{c fing/bd c6
tdn sau:

B0 crAo DUc vA DAo r4o
TRIJONG DAI HQC NHA TRANG

1. cS.TS. TrAn Thi LuyOn

2. TS. Mai Thi Tuy0t Nga

s6; ,i.,/. # /eo-DFINt

OTIVET DINIIY".

Vd viQc thnnh Iflp I-IQi tldng thAnr tlinh
Chu'ong trinh dio t1o ti6u si ngirnh C6ng nghQ Thr.r'c phim

CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lffp - Tq'do - H4nh phf c

l(htinh Hda, ngi4t 'j,, 1 thting,././ ndm 2017.

'lp. FIO Chi Minh
-lrrLdng EH Nha Trang

Clhir tich

T'hu ky

PlrAn bi6n

Phhn biOn

uy vlen

d6 ti6n si

3. PGS.TS, Nguydn Duy Thinh 'frr_Ldng EFI Bdch khoa FIzi NOi

4. PGS.TS. Nguy6n Anh Diing TrtLdrrg Dai hoc 1'A1, Ngr-,r6,.,

5. TS. Huj,nh Long eudr.r C6ug ty Cp Nha.Iiang Seafbod Fl7

. . Di6u 2. Hdi ddng c.6 tr6ch nhiQm thAnr clinh Chuong trinh ddo tao trinh
ngdnh C6ng nghd Thuc phirr cria TrLrong D+i hqc Nha Trang theo quy dinh.

?i:'. I Trudng phdng EAo tao sau D;1i hgc vd cric 6ng/bd c6 t6n trOn crriu rrdcr.r
nhi6m thi hdnh qLrydt dinh niV./ . ,*4:
No'i trhQn:
- Nhu Di6u 3;
- LLrLr: VT, SEH.

TRU'ONG

TR

OA
NHA TRANG

,(fr'fr,iln{'



CONG HoA XA HQI CHU NGHIA VET NAM

DOc l4p - Ts do - H?nh phric

BIENBAN.HgI_f_Alpo-ryc rHA.M DINH cHUoNG rRiNH oAo r4o,
DIEU KIEN DANI BAo CHAT LUoNG DAo T4o THLJC TE

TRiNH Do TIEN Si NGANH CoNG NGHE THUC PHAM

T.ngdy 30/l l/2017 c,na Hi6u trudng Truong
hAm dinh chuong trinh ddo tao ri6n si ngdnh

l. GS.TS, Tran Thi I uy€n Chu rich H6i d6ng2. TS. Mai Thi Tuyet Nga Thu k! HQid6ng3. PGS.TS. NgLryFn Duy l'hinh Uy viOn phin bi€n4. PGS.TS. Nguy6n Anh Ding Uy vi6n phAn biQn5. TS. Huj,nh Long eudn U;i vi6n H6i d6ng
H6m nay, vdo lr-ic l4 gio- ngdy r9/r0r2019, rai rruong Eqi hoc Niia r.ang, Hoi fdng

hgp voi sy c6 rndt cria: 05 thdnh vi6n; v6ng: 0; Ly do:-
d€ th^dm dinh chuo.g trir.rh ddo Lao tiiin si rgar.rh c6ng ngh6 -l huc phdnr cua Truong Dai hoc
Nha Trar.rg.
Thdnh phdn tharn dtL g6m:

- PGS. l-S. Vii Ngoc B6i, Tru,ong Khoa CNTp, chu tich I-lD Khoa

Sau dei hoc.
NOI DUNG LAM VIEC
I PGS. TS. Ddng Xudn phLrcrng - Dai di€n.phdng Ddo tao Sau D4i hgc - tuy6n b6 rli do, doc
Quydt dinh thd'h lap HQi d6ng thdn dinh chr-rongftrinh ddo tao ti6n si ngdnh c6ng ngne tt,u,.
phdm cia Hi6r-r tn-rd'g Trudng Dai hoc Nha Trang vd d6 nghi chn ti.n-u6i aoni aieu r.r.,l6n
phi€n hop.

i6u khiOn phi6n hop.
. bdo cdo v€ chuong trinli dao ra rrinh dd ridn
g: Cdn cir d€ xriy dung chuong rinh dao rao;

'ong chuong trinh; N6i dung chu.ong trinh; Cac

4. y ki0n cria ciic thdnh vien H6i <t6ng tham di,.,h.hien 
chuong trinh ddo tao'

a. Citc.p.hdn bi0n doc nhdn xdt phan biOn chuong trinh ddo tao, rli€u kidn rlim bdo chdt luong
thuc tC (c6 vdn bain kem theo).
b. Cric thdnh vidn H6i d6ng n6u c6u h6i.
c. Eai diOn co so ddo tao tra lni, cu th€:

Cli hlri l: (GS.TS. Trdn Thi Luyiln - Chu tich H6i d6ng)
- 56 de Ui NCKH cira don vilngdnh ddo rao nhu thij ndo?
Trri ld'i:
- S6 AC tai NCKH cria don vi/ngdni ddo tao duoc trinh bdy o mr-rc 2.4.I (bAng I 7).
C0u hiii 2: (GS.TS. Tr.in Thi Luy6n - Chu tich H6i ddng)
- Ngdnh ddro tiro ti6n si theo hLrcrng ilng dung hay nghi6n cuu?
Trii ldi:



- Ng?rnh dAo rAo liin sj rheo hLronrl rruhidn cLru.
Ciu hrii 3: (CS fS. Trdn.'l Iri Luy?n - Ct,u rich H6i ddngl
- T€n bAng tiiin si bdng ti6ng Anli va ti6ng Vi€t?
Tri lli:
- T€n bing ririn i bang ti6ng. Vi6t: Bang Ti6n si C6ng ngh6 Thuc phdn.
- T6n bing ti6 si birng ti,5ng Anh: ih" D.gr.. of 5o"ro'. o| phirosophf ir.r Irood

Technology.
CAu htii -r: (GS.TS. fran Tlri Luydn - chu rich Hdi dong va pcs. TS. NgLrydn DLry

Thinh - Phin bi€n)
- Vi tri ldrn vi6c cira ti6n si sau t6t nghi6p?
Tri ld'i:
Vi rr.i vi€c l?rnr sau khi lor nghiep:

2. Ddrn nhi6m c6ng vi€c cira chuydn gir
ng.h€ thu'c pl.rdm theo huong hi6n <1ai vd bdn vii.ng;

3. Tham gia ciic chr.Long trinh, du rin h6i nhdp qu6c t€;

. .1 Than gia nghi6n c[Lr v.i gi6ng day tai c6c co so nghi6n cuLr vd crdo tao v€ c6ng nghd
thLrc phdm.

CAu h6i 5: (PGS,TS. NgJrydn DLry Thinh - phan bi6n)
- Quy dinh vo c6c hoc phin hoc b6 sung d6i v6i ngrrbi hoc tir nganh gan va ngdnh khac?
Trd ldi:
- Danh muc c6c hoc phan b6 sung ki6n thfc d6i voi d6i tuong A2, Bl v?r 82 du,o-c trinh

bdy tai muc 3.2.1c vd d.
Tror.rg d6:

. D6i tuong 42: c6 bing th.c si ngdnh, chuydn ngdnh dirng hoac phir hop nhu,ng clfr t6t
nghidp trdn 7 nhm irodc do co s<i cliro tao khdc cdp hoai theo clinh hucrrig [rng'dung; lioqc c6

oc ngdnh, chuy6n nganh dring hodc phu hop do

oc ngdnh, chuydn nganh ding hodc phir hop

- o rao khac cdp.
C:iu hrii 6: (PGS.1'S. Ngr.ry6n Duy'fhinh - phdn bi6n)
- Ti6u h-rdn t6ng quan d6 phuc cho chuv6. dd vd rudn dn ti6n si hay t6ng quan chung,?
Trd ldi:

^ 
-.'fiOu IuAn t6ng quan di! phuc cho chuydn dd vd ludn dn ri6n si 1di gieii thichfir)6 ra d

trang 81).
* Mdt s6 g6p y kh:ic:
Gdp y cila Lul,Aa - g2; rit.h I{6i d6ng.
- Ndr.rg Iuc n ciru oira c16i ngi: cdn nio r.ong lien k6r bin ngodi.
Gdp j' cua Duy Thinh - phan bi\n.

. - Nguoi hoc_ khong li6n rLrc (nh6t ld uhii ho6c li6n tuc
(chuydn.tidp sinh). Nguoi hoc ru ngdnh gdn vd pnan loc UJ
sung, th6ng kd rn[rc litn th6ng giiLa czic trinh d ; ti6n sT (1i6t
ke todn bO chuong trinh DH. ThS).

V6 ndng luc cl6i ngii: FIi6n d0i ngii ccr hiru clip r1ng. nhung cAu rno r6ng ra cldi ngi can
b6 thinh gizing til bOn ngodi.

Nang luc vd co so vit crrd.t:-ngoii Jr;a.vao rring rLrc chinh cua tr.uong. rno r.6ng .a ncng
luc ctra cac co so (huorg, vi€n...) b6n ngodi cr6 hqp tdc ndng cao n6ng luc cira cric b6'-

- C6c ccr so thr-rc hdnh: n€n lidn k6t voi ciic tru.crng cao Aanc nln!.
-,DLrng thu{t ngt: "Sdn xtdt rhuc phdm" thay cho ,'che biCi rf,Lrc phrinr,,
Gdp y ctia PC.S. nt Nguydn Anh Dfing - phtin biAn;



- cdn cir CTDT: Ghi ddy du t6n vi'bii', sii, ngdy... cap nhdt cac vdn bii'hiO'hdnli
nhu TT08...

- Muc ticLr dao tao: r iet rd hun

8/20t7.
irng y€u cAu. Tuy nhi6n, nhi6u dd cuong con su
ng 5 ndm.

r y GV c6 c6ng b6 qu6c re (tSL..).
nhar c6c rhiet bi.

- Vd NCKH: chi n6n li€t k€ c c DT rrong vdng 5_ I 0 ndm tr.o lai dAy.

. -Tf'hc.'ipthi6r: NOncapnh6 ttrni€ngiinth6ngkctn20lT,kh6ngnduldyttrrinkcira
cdc brio di6n ttlkh6ng chinh th6ng.

.:r - - N€n li€t k€ d6i ngfr cdc tfuor.rg DH. co sir nghidn cuu tro.g khu vurc can duoc crao tao
Ilel1 Sr

- Bring 5 r,d bdng 6: t6n chuylrn ngdnh khong tr.ing nhau.
- Sd lidu tlrac si CNTp dd dio rao: cArr ciip rrhAr. 

-
id(tng.

C.

ban.

chuong trinh ddo tao, didu ki€n ddm bao rhu.c

c. Ban ki6m phi6u ldm vi6c, Truong ban kidm phi6u c6ng b6 k6t qud:
- Sd phi6u tiin rlidnh: 5/5.

. - Sd phi6u kh6ng tdn thdnh: Sl5.
dLr ki€n cidrr bAo thuc 15 dat vOu ciu,
t lurin cira Hdi d6ng.

Eai h ;5li]fHii:'ciarruong

idn chtrong tlinh, cu th6:
n

Mr,rc.ti6u: Cdn trirng lap voi chLrdn dAu r.a, cAn siLa lai cho ngAn gon hon.
Chudn ddu ra cdn sira lai cho gon vd srhc tich hon.

ng chua 16. CAn b6 sung phdn ndy vdo dd an.
ddo tao o trinh d6 dai hoc vd thac si vdo ddo

ruc. phdm...)
tli6n ngdnli c6ng nghd thuc phdrn'. cAn chudn
hnology) - trang 95.
cua thuc phdrn trong che Uien vd bao quan;
li6u thriy sdn; Ch6 bi6n rong bi6n.

)

,Dinh 
hLrong tl2ro tao nghi6n c[Lu /i'ng du'g chua 16. c6n bd s'ng phdn ndy'ao cr6 an.

Ktem lra lal Ior chinh ta. dinh dang.



- DC nghi BQ Gi6o dgc vd Ddo t4o cho phdp Truong D4i hoc Nha Trang tlio t4o ti6n si
ngfuh C6ng nghQ Thgc phAm.

b. Chri tfch HQi c6ng b6 k6t thric phi0n hgp.

Phi6n hQp kiit thric veo hdi: 16 gid 30 phrit, ngdy ,(9 thang 40 nam 20U .

Thu lrj HQi itdng Chri rich HQi ddng

lua,,

TS. Mai Thi Tuy6t Nga GS.TS. rran Thi ruy6n



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 THỰC PHẨM  

Mã số:  9540101 

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 (1995) 
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 5 PGS và 17 
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 22 giảng viên 
cơ hữu và 3 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 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 CN thủy sản. 

 
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; 
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; 
 

 
 
- Có các chương 
trình đạo tạo bậc đại 
học và thạc sĩ tương 
ứng 
- Đã công bố chuẩn 
đầu ra 
(http://ntu.edu.vn/) 
 
- Đang hợp tác với 
gần 60 trường đại 
học, viện nghiên 
cứu của 17 quốc gia 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 

Đáp ứng 
yêu cầu 

 
 



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. 
 

- 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 

 
 
 
 
 

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 
1231/QĐ-ĐHNT, 
ngày 30/11/2017 
Văn bản kèm theo 
đề án 
 
Quyết định **/ (hội 
KH&ĐT) 

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 Thực phẩm 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 

 























































































PHỤ LỤC 2 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

 



LYLICH KHOAHQC

Sinh ngdy 16 th6ng 08 ndm i958 Noi sinh: Thanh Ho6

Qud qurin: Bic Binh, Binh ThuQn Ddn t6c: Kinh
Hoc vi cao nh6t: Tiiin si Nim, nu6c nhdn hoc vi: 2008, ViCt Nam
Chr?c danh khoa hoc cao nhAt: GVC

Chric vu: Truong 86 m6n

Dcrn vi c6ng tdc: Khoa Co khi, Truong Dgi hoc Nha Trang

Ch6 o ri€ng ho{c ttla chi li6n lac: 241F3 dudng Hod,ng Hoa Thrim, TP. Nha Trang,

Di€n thoai co quan: 058.2220997 ; NR: 058.3521007 ; DD:. 09 1 4014654

Fax: 058.831 147; Email: tienktl58@gmail.com

II. QUATRiNH DAO T4O
1. D4i hgc:

HQ tldo tao: Chinh quy

Noi tldo tao: Trudng Dai hoc B6ch Khoa Budapest, Hungary

Ngdnh hoc: C6ng nghQ ky thuat nhiQt lanh

Nu6c tldo tao: Hungary; Ndm t6t nghi0p: 1982

BAng d4i hgc 2: kh6ng Ndmt6tnghi6p: kh6ng

2. Sau tlgi hgc:

- Thqc si chuy6n nganh: Cdng ngh0 chii bi6n thuj'sAn; n[m c6p bing: 1999

Noi ddo tao: Trudng Dai hoc Thuj' sdn Nha Trang

- Tiiln si chuydn ngd,nh: C6ng ngh6 san phAm tu thit vd c6; ndm c6p bing: 2008

Noi ddo tao: Trudng Dpi hgc Nha Trang

TOn luAn rln: Nghi6n criu phucrng ph6p s6y vdL bio qu6n muc iing kh6 l6t da

r. Lf LICH sOLugC
Ho vd t€n: tran Oai Tiiin Gioi tinh: Nam

Mric d6 su dgng: Nghe, n6i, doc vi6t

Mfc tt6 sr? dung: Dich tdi li6u

. -'aJ. r\goar ngu: t. I teng Hungan

2. Arl/:'

III. euA TRiNH coNG rAc cnuytN lrdN

TRUdI

DAI H
NHA TRI

Thdi gian Noi c6ng t6c Cdng vi6c tldm nhi6m

3/r983 - 1tl198s C6ng Ty d6t Nha Trang -i , .t -t o ruong Io Lan_n, nuoc
vd tli6u hda khdng khi

12/1985- 10/1998 BQ. m6n Kj thuQt lanh, Khoa
ch€ bi6n - DHNT

C6n b6 ginng d4y



10/1998- 3/200',1 BQ, mQn K! thuQt l4nh, Khoa
chd bi6n - DHNT

Trucrng bQ m6n K! thu6t
l?nh

3/2007 -9l20tl BQ. m6n K! thuQt l4nh, Khoa
ch€ biOn - DHNT

Ph6 Trudng kho4 ki6m
Truong bQ m6n K! thuAt
lanh

9/2011 d6nnay BQ m6n Kl thuOt nhiCt lanh,
Khoa Co khi - DHNT

Truong bQ m6n K! thuAt
nhi€t lanh

rV. QUA TRiNHNGHMN C{]UKHOA HQc
L C6c de tai nghi€n criu khoa hgc dd vdL dang tham gia:

TT T6n it6 tdi nghiCn cuu N[m bfu
eAulNam

hoan thdnh

EC tai c6p (NN,
86, nginh,

trudns)

Tr6ch nhiQm tham
gia trong dd tdi

1.
Nghi6n crlu img dgng cria

. , i, .i
oom nmel vao cne Dlen va

sAy c6c vdt li6u thriy s6n

1996 - 1998 Cdp Trudng Chi tri

2.
\,lghiOn criru sdy kh6 muc

5ng lQt da bing phuong

ph6p s6y l4nh.

2005 -200'7 cap BQ
Chrl tri

3. Nghi6n crlu su dgng nEng

lugng mit trcri ktit hqp v6i
phuong ph6p s6y d6i luu

d6 nAng cao ch6t luong

tom oat Kno.

2008 -2009 CAp Trudng Chf tri

4. Nghien criu thiCt k0, che

tao thi6t bi s6y aoi trru t6t
hqp v0l nhiet phuc

vu ttdo tao tai Trudng Eai

hgc Nha Trang.

2012 - 2013 Cdp Trudng Chu tri

2. Cdc cdng trinh khoa hgc tld cdng b6:

TT T6n c6ng kinh NIm
conq Do

TOn t4p chi

1.
Nghidn cr?u ldp cl[t m6y lpnh cdp

d6ng 2 cdp n6n cdng su6t nh6 hon %

FIP.

1994 Tuydn tAp c6ng trinh nghiOn

cuu khoa hoc cong nghe,

Trucmg D4i hoc Thriy san Nha

Trang.



2. Anh huong cia cac ch6 tlQ cAp ti6ng
-,4 .,,^, .
den ry le hao hut trong luong vd chdr

lucrng cta t6m Sri ddng lanh.

1999 Tuy6n tAp c6ng trinh nghiOn
criu khoa hoc c6ng ngh6,
Trudng Dai hoc Thriy san Nha
Trang.

,c 
\o"]

1c )"

ry

3. Sg bi6n d6i vC |j' l0 hao hut trong
,A .Iuolrg vd chet luong cua t6m Si

trong cAc tli6u kiOn bAo qudn lanh

oong.

1999 Tuy6n tQp cdng trinh nghiOn

crru khoa hoc cdng nghc,

Trudng Dai hoc Thrly sin Nha

Trang.

4. Bu6c dAu nghiCn cr?u sAy kh6 muc
{ r^, r f : | ,, Iong ror oa Dang pnu0ng phap say

lanh.

1999 Tap chf khoa hoc C6ng nghQ

Thty san, Trudng Dai hoc

thiry san sa Znggg,Tr 25-29.

So srinh lip dAt thi6t bi ngrmg tu tu6i

vd thi6t bi ngrmg tU bay hoi trong hd

th6ng lanh tlii giim ndng lucrng di6n

ti6u hao trong san xu6t nudc d6.

2001 Tap chf kioa hoc C6ng nghd

Thiy sAn. Truong Dai hoc

rnuy san so zl zuu | .

6.
Anh huong cira c6c ch6 d0 sAy l+nh

d6n ch6t luqng muc 6ng kh6 l6t da.
2005 Tap chi Khoa hoc Cdng nghd

Th rly sdn, Trubng Dai hoc

thriy san s6 1/2005, Tr 8-10.

7.
Anh huong cua nhi6t dQ sAy ddn sr,r

biiln d6i ch6t luqng mgc ilng kh6 l6t

da sau qu6 trinh sAy bric xa kiit hgi

vcri hft chdn kh6ng.

2005 Tap chi Thuy sin. Bd Thu1,

^ 
, ^^^-5an so 4/zuu), 1r t4-t t.

8. Anh hu&ng cira c6c ch6 clQ sdy bric

xa hdng ngoai k6t hqp voi s6y lanh

d6n ch6t lu<rng mgc 6ng kh6 lQt da.

2006 Tap chi Khoa hoc C6ng ngh6

Thfry sin, Trudng Dai hoc

thriy san s6 zlzOOA, Tr 7 1 -7 6.

9.
Anh hudng cira tli6u ki0n bAo quan

bao g6i hrit chAn kh6ng k6t hqp v6i
nhiQt dQ th6p d6n ch6t luong muc

6ng kh6 l6t da sau s6y lanh.

2006 Tap chi Thiry san, 86 Thrly

san s6 5/2006, Tr 28-31.

10. Anh huong cia v6n t6c gi6 t16n chAt

luong muc kh6 bing phuong ph6p

say buc xa ning lucrng met trdi ket

nqp vol oor lull.

2010 Tap chi Ndng luong nhi6t s6

96 thang 1l-2010.

il Nghi6u criu t6i uu h6a ch6 tl6 s6y t6m

th6 chAn trang bing born nhiet mAy

ndn k6t hgp voi buc xa h6ng ngoai.

2011 Tap chi ndng luong nhi6t s6

97 thingOl-2011.



12. tlng dgng sdy n6ng hlqng met troi

tltin ch6t lusng mQt s6 sAn phAm

kfi6. Bao c6o khoa hgc toan qu6c

nganh nhiQt ViQt Nam ldn tht 2

Q002-20r2\.

2012 T4p chi ning luqng nhiQt so

105 th{ne 05-2012.

NhaTrang ngdy thing ndm 20

Nsuoi khai ki ten

TS. cVC. TrAn D4i TiSn



LY LICH KHOA HOC

Chirc vU @iOn tai hodc tru6c khi nghi huu):

Don vi c6ng t6c (hi€n tai ho[c tru6c khi nghi huu): Khoa Cdng nghQ ThUc phAm

Ch5 d riOng hoic tlia chi li6n lac: 135/14 Nguy6n Th6i Hoc, Van Thanh, Nha Trang

Di€nthoaili6nhQ: CQ:058.3831149 NR:058.3831564 DD:0905553437

Fax: Email:
vinhptk@ntu.edu.vn

rr. QUA rRiNH DAO TAO
1. D4i hoc:

HQ cldo t4o: Chinh quy

Noi dAo t4o: Trudng DH K! Thuat QuiSc Gia Astrakhan

Nganh hoc: C6ng nghQ Sinl hqc Thgc ph

r. Lf LrcH soLrlgc
Hg vdtdn: Phan Thi Khtuh Vinh

Ngdy, thring, nim sinh: 11/05/1982

Qu6 qu6n: NghQ An
. , i. ^.tl10c \1 cao nnat: I ten st

Chric danh khoa hgc cao nh6t:

Gioi tinh: Nt
Noi sinh: Kh6nh Hod

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nudc nh{n hoc vi: 2012 (Nga)

Namb6 fiiem:

Ndm ti5t nghiOp: 2007

Ndm t6t nghi6p:

Ndm c6p bing:

Ndm c6p b[ng:

Nudc ddo t4o: LB Nga
hJ
ilarrg o'ql noc z:

2. Sau tl4i hgc:

- ThAc si chuy6n ngirnh:

Noi ddo tao:

- Ti6n si chuy0n nganh: C6ng nghQ tfrit, cA, sfia vd lilh d6ng

2012

0

Noi ddo t4o: Truong D?i hqc ThUc PhAm Matxcova, ViQn Nghi6n cr?u Thriy san vd Hai
duong Hgc, LB Nga



T6n luAn iin: " Pa:pa6orra rexHo.[orlrr4 reneo6pasyrorqnx cy:n<f aruporaunux
ranaKTaHoB rr3 KyJlrTnBr,rpyeMbD( KpacHbrx eo4opoclefi-rapparuuo$uror pogoa
Kappaphycus n Eucheuma"

3. NgoSi ngft: 1. Nga

2. Anh

IV. QUA TRiNH NGHM,N CIIU KHOA HQC

1. Cric ild tdri nghi0n crim khoa hgc iM vdr dang tham gia:

Mfc d0 st dung: th6ng thao

Mirc <10 st dung: th6ng thao

III. QUA TRiNH c6NG TAC CHUYTN MON

Thoi eian Ncri c6ne t{c C6ns viOc tl:im nhiOm

Tn09/2007 d€n
03D008

86 m6n C6ng nghQ Sinh
^, i-.,i ^.flQC, l\roa Lne blen ual

Hoc Nha Trang,

02 Nguy6n Dinh Chi0u,
Nha Trang

Giang vi6n tdp su

Tir th6ng 0412008
d6n nay

86 m6n C6ng nghQ Thyc
phAm, Khoa C6ng NghQ
Thuc PhAm

Giang vi€n

TT TGn tl6 tii nghi€n crit Nnm bit
ttiu/I.,lIm

hodrn thdrnh

od tu cdp Trrich nhiQm
tham gia

trone aI6 tii
I Nghi6n cr?u rong bi6n Vi6t

Nam vd xdy dpg t6 hqp c6ng
nghQ thu nh6n crlc polysacarit
(carrageenan. fucoidan.
alginate canxi

2008-2010 Ddti ug,'p tac

Qu6c T6 ViQt -
Nga theo Nghi
Dinh thu md si5

45/355/2008/HD
-NDT

C6ng t6c vi6n

2 Phucmg ph6p tlinh gi6 cdm
quan, x6c dinh thdi gian bAo
qu6n. cira nguydn liQu thuf
san: ung oung rnang orem cnr
s6 ch6t lucrng QIM trong
nghidn criu vA tldo tao ng?rnJr

cong ngne ugc pnam va cong
nghQ cht5 bii5n thu! san

2012-2013 DO tai cdp
Trudng TR-
2012-t3-24

C6ng tac vi6n



3 Nghi0n criu ch6 bi6n mQt sd
san phAm tu cdy mdng tdy
(Asparagus officinalis Lirn)
h6ng tai Ninh Thu6n

05/20t3-
4/20t5

DC tai CAp Tinh

Ninh ThuAn

C6ng tac vi6n

4 Nghidn cuu c6ng nghQ vi
thi6t bi bAo quan chO bi6n
rong nho (Caulerpa
Ientillifera) quy m6 cdng
nghi0p

20r1-2015 Dd tai CAp Nhn
nu6c Ma s6

08/2013,DTCT-
KC07.08/11-15

CQng tric viOn

Hqp t:iLc nghidn cuu. thi6t k6
. ,i ,^.,4va cne lao ng mong glam sat

, '.1su aung mang caj'rl Dien
..1Knong (uly rrong ruem soal

,i,, .,.i.,.^cnar rugng va tlel Klem nang
r 

^.' ^ i .' ,lugng cno cnuor nau can muy
san lanh

2014-20t6 D0 tai Hg,p tric

Qu6c Td Vi0t
Trung theo Nghi
tlinh thu ma s6
08/2014ftrD-

NDT

C6ng t6c vi6n

o Nghi6n cuu ciic peptides hoat
.i). , , iIlIn slnn noc lnan Ktnn cua oc

no.n sdn nhuydn th6 d vtng
bidn Kh6nh Hda

2016-2019 DC tai
NAFOSTED
Me s6 106-

NN.02-2015.14

Thdnh vi6n
chu ch6t

2. Cric c6ng trinh khoa hgc tli c6ng b5:

TT T6n c6ng trinh NIm
c6ne b6

TGn tgp chi

1 Sic t6 vd Carrageenan tri rong tld iTiting
Nga)

2010 RYPROM }lb 3,Tr.74-78,
ISSN 2073-9656

2 Tr6ng vd ch6 bi6n rong d6 -
carrageenophyte t4i ViQt Nam (Ti6ng
Nga)

20t0 R\?ROM Ne. 3,Tr.26-

ISSN 2073-9656

3 Rong d6 Kappaphycus, Eucheuma tr6ng
tai vrmg bi6n duyOn hai Nam Trung 86
ViCt Nam: thanh ph6n ho6 hAc sinh kh5i,
tinh chAt vd c6ng nghQ thu nhQn
carageenan (Ti6ng Nga)

20t2 IZVESTIYA TINRO
Ns.170 , Tr. 256-263,

ISSN 1606-9919

4 Effects ofextraction conditions over the
phlorotarurin content and antioxidant activity
ofextact from brown algae Sargassum
serratum Qrlguyen Huu Dai 2004)

2017 Free Radicals and
Antioxidants.

2017;7(I):r15-122.



5
Nghidn cllu thu nhAn kappa-carrageenan
tir rong sti Kappaphycus striatum trdng tli
Cam Ranh

20r5 T4p chi KHCN Thuf san,

s6 z/zots,Tr.72-77
ISSN 1859-2252

6
,). ., ^Nghi6n cfu thu nhan ddu th6 tu trdi bo

n6ng tai Daklak
20t6 T4p chi I(HCN Thuf san,

s6z/20rc, Tr. tB-24
ISSN 1859-2252

7 Phdn tich peptide trong noc d6c cria 6c
n6n Conus marmoreus d vung bi0n Khanh
Hda bdns LC MALDI-TOF MS

2018 Tap chi KHCN Thuf san,

sO t/ZOtS, Tr.02-10,
ISSN 1859-2252.

8 Ph6n tich tt6c t6 Conopeptide cria (5c n6n
brdn Conus Bandanus bdngk! thuQt
MALDI-TOFMS.

2019 Tap chi PhAn tich H6a, Lf
vi Sinh Hoc, ViQn Han

Ldm Khoa Hgc VN, s5 +

9 RU 2 456 814 Cl <Phuong phrip ch6 bi6n
rong d6>

A23L 1/0s32 (2006.01)

Ngdy n6p clon: I 1.03.201 1

^ | : ^-Ngdy c6ng b6:27.07.2012 Bulletin J\! 2l
Danh s6ch c6c tdi li6u trich ddn: RU
2113131 C1, 20.06.1998; RU 21 09461 Cl,
27 .04 .1998; RU 2052961 Cl , 27 .01 .1996 .

Tric gid: Podkorytova Antonina
Vladimirovna. Phan Thi Khanh Vinh
Chri sd hffu patent: Vi6n Nghi6n criu Thriy
san vd Hii duong Hoc (VNIRO), LB Nga

Dia chi li6n h6: 107140, Mocrna, yn.
Bepxn.a.a Kpacnoce:tcra.a, 17, OfyTI
(BHIIPO)), orAen [paBoBoro o6ecne.reHre
(Phdns Ludt bio h6), T.B. Lllv:rsruna

20t2

TRUONG

DAt H

co quan
PloilG t(HoA Hoc vA c0Ne HOUi

Nha Trang, ng,dy 3I thdng 10 nim 2019

W W,,lhlrp/,
TS. Phan Thi Kh6nh Vinl



LY LICH KHOA HOC

Qud qu6n: Quang Binh, Kiiin Xuong, Th6i Binh D6n t6c: Kinh
. ,,(. -.itloc vl cao nnat: I len sl

Chric danh khoa hoc cao nh6t:

r. Lf LICH SOLUqC
Ho vi tdn: Nguy6n Trong B6ch

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 17 -07 -1977

1. Ti6ng Anh

2. TiCng Ph6p

Gioi tinh: Nam

Noi sinh: Thai Binh

Nim, nu6c nhQn hoc vi: 2014, Philp

l\am Do nntem:

DE: 0939 335 995

Email: ntbachnt(@ntu.edu.vn

Ndm t6t nghi6p: 2000

NIm t6t nghiOp:

Mric ttQ sri dung: Kh6

Mric tl6 sri dung: Co ban

Chfc vU (hiQn tai hodc tru6c khi nghi huu): Trudng 86 mdn C6ng nghQ ChO biOn

Don vi c6ng tilc (hiQn t4i ho{c tru6c khi nghi hm): Khoa Cdng nghd thr,rc phAm

Ch6 d riCng hoAc dia chi li€n lac: 24B, H6m 1, Nguy6n Chich, T6 12, Hda Trung,

Vinh Hda, Nha Trang

DiQn tho4i li6n h0: CQ: 0258.3831 149

Fax: 0258.3831 147

rr. euA rRiNH DAo r4o
1. D4i hgc:

H6 tldo tgo: Chinh quy

Noi tldo tao: Dai hoc Thfry sin

Ngdnh hoc: C6ng nghQ chi5 bi6n Thiry sAn

Nu6c tldo tao: ViQt Nam

Bdng t14i hgc 2:

2. Sau tlgi hgc

- Thac si chuydn ngdnh: C6ng nghd Sau thu ho4ch

Ncri ddo tao: D?i hec Nha Trane

Ndm c5p bing: 2005

- Ti6n si chuyOn ngdnh: H6a - H6a lj c6c hqp ch6t polyme Ndm c6p bing:2014

Noi ddo t4o: Dpi hoc Le Mans, Phrip

- TOn lu6n 6n: Cdu truc vd tinh ch6t ltru bit5n cira hbn hqp protein (pJactoglobulin)
vd polysaccharide (r-canageenan).

TRUdI.

PAI H'

3. Ngo4i ngfr:



III. QUA TRiNH C6NG TAC CHUYTN MON

Thoi eian Noi cdne tfc C6ne vi6c tlim nhi€m

6/2000-10/2006 BQ.m6q K! thudt l4nh, Khoa
Ch6 bi6n, Dai hoc Nha Trang

Giing day

11/2006-8/2011 PBM B0 m6n K! thu4t l4nh,
Khoa Chii bii5n, Dai hoc Nha
Trang

GiAng day, Ph6 Trudng BQ m6n

9/2011-09/2014 Dai hoc Le Mans, Ph6p Nghi6n cftu sinh

t2/2014-U2016 CNRS, Vi€n IMMM, Ph6p Nghi6n cfu sau tii5n si chuyOn
nganh H6a lj polymer thuc phAm
(Protein tt sta)

2/20r6-4/2016 Thuc tdp sinh theo chucrng trinh
VLIR-UOS

Thr,rc tQp sinh tai Khoa Ky thuat
khoa hoc sinh hoc, Eai Hoc KU

i ^"Leuven, v uong quoc t
s/2016 - 5/2018 86 m6n CN Ch6 bit5n, Khoa

,A
LOng ngne rnuc pnam. Lral nQc

Nha Trang

Giang day

6/2018 Truong B0 m6n CN ChO bi6n,
Khoa Cdng nghd thuc phdm,
Dai hoc Nha Trang

Qunn lf bQ m6n, Giing day

IV. QUA TRiNH NGHITN CTIU KHOA HQC

1. C6c ddtni nghiGn criu khoa hgc tli vh dang tham gia:

TT TAn dA Ai nghiGn criu Nim bit
tliu/I{[m

hoin thinh

EA tni ctp (NN,
BQ, nginh,

trudme)

Tr6ch nhiQm
tham gia trong tld

tni

01 Nghidn cfu phs liQu thich
hqp dO t4o mdng m6ng
chitosan img dung trong
bdo quAn thqc phAm (thit
vd c6)

2003-2004 Cdp Truong, TR
2003 -33 - 16

Cht nhiQm

02 De tai Nafosted 12/2018-
t1/2021

Ee tdi Nafosted
zu l6 ma so:

r06.99-2018.42

Chri nhiQm

03 Nghi6n cfru c6ng ngh6
iir.i - i.i

cne Dlen Kong Dlen

Porphyra vd Monostroma
thanh c6c sin phdm girl hi
gia tdng

11t2019-
t0/2021

Dd tdi c6p tinh,
DT-2019-
21101-DLl

Thu kj khoa
hociThdnh vi6n
chinh



2. Cdc cdng trinh khoa hgc di c6ng b6:

Tqp chi qu6c t6:

Stabilization of water-in-water
emulsions by addition ofprotein
particles.

Combined effects of temperature and
elasticity on phase separation in
mixtures of rc-carrageenan and B-
lactoglobulin aggregates.

Food Hydrocolioids

The effect of the protein aggregate
morphology on phase separation in
mixtures with oolvsaccharides.

Joumal of Physics:
Condensed Matter

Synergistic effects of mixed salt on
the gelation of r-carrageenan.

The effect ofthe competition for
calcium ions between k-carrageenan
and $lactoglobulin on the rheology
and the stnrcture in mixed sels.

Joumal of Colloids
and Surfaces A:
Physicochemical and
Engineering Aspects

pH-Responsive Water-in-Water
Pickerins Emulsions.

Heat-induced gelation of mixtures of
whey protein isolate and sodium
caseinate between pH 5.8 and pH 6.6

Food Hydrocolloids

Inhibition and Promotion of Heat-
Induced Gelation of Whey Proteins in
the Presence of Calcium by Addition
of Sodium Caseinate.

Biomacromolecules

Effect of the pH and NaCl on the
microstructure and rheology of
mixtures of whey protein isolate and
casein micelles upon heating

Food Hydrocolloids

Heat-set emulsion gels of casern
micelles in mixtures with whey

isolate

Food Hydrocolloids

Structure and rheological properties of
carrageenans extracted from different
red algae species cultivated in Cam

Joumal of Applied
Phycology

Rheology and microstrucfure of
mixtures of iota and kaooa-

Food Hydrocolloids



carTageenan.

TJ Mobility of carrageenan chains in
iota- and kappa carrageenan gels

2019 Colloids and Surfaces
A: Physicochemical
and Engineering
Aspects

14
Mixed Iota and Kappa Carrageenan
Gels in the Presence of Both Calcium
and Potassium Ion

2019 Carbohydrate
Polymers

Tgp ch[ trong nrdc:

TT TGn c6ns trinh NIm cdne bO TOn tap chi

1 Anl huong cua dAu dira, sta bQt di5n
, r: r

dQ nhcrt vd alQ crmg cua h6n hqp b6t
cacaolbo cacao.

2019 T4p chi Ndng nghiQp
& ph6t tri6n (DH
N6ng lAm TP HCIlf).

2 Anhhudng cria.CMC, nhiQt d0 vd
n6ng dO agar tt6n tlQ nhot cria dung
dich, tlO cimg sel asar.

2019 T4p chi Khoa hoc vi
c6ng nghQ Thty san
(DH Nha Trane).

3 Nghi6n ciru 6nh hudng cria thoi gian
bao quan si6u lanh dOn chdt luong c6
16 phi (Oreochromis Niloticus).

2018 Tap chi h6a hoc - ,
c6ng nghQ thgc phAm

4 Ung dung mdng m6ng chitosan ktlt
hqp voi m6t s6 polyme -sinh hgc kh6c
trong bAo quan thr,rc phAm (thit vd c6).

2004 T4p chi Khoa hgc vd
c6ng ngh6 Thriy sin
@H Thty sdnNha
Trang).

3. Giiithu0ng: kh6ng

cfra co quan Khanh Hda, ngdy 01 thang I1 ndm 2019
KHOA HOC lJA CoilG ilGHE Ngudti khai ki t6n

wWrW Nguydn Trgng Bdch

EAI H



B0 cIAo DUC vA DAo r4o c6. NG HoA xA uQr cnu NcHia vrEr NAM
TRI'dNG DAI HOC NHA TRANG DOc I4p - Tu do _ Hanh phric

Khdnh Hda, ngay 8 thdng 10 ndm 2019

LY LICH KHOA HQC

Chfc vu (hiQn t4i ho{c tru6c khi nghi huu):

Dcrn vi c6ng t6c (hi6n tai ho{c tru6c khi nghi hrru): BQ m6n CNCB, Khoa Thuc ph6m

Ch6 d riOng ho{c <lia chi li6n lac: 735/14 Nguy6n Th6i Hgc, Van Thanh, Nha TrangDiQn

r. LYLICH SOLUqC
Ho vd tdn: NguySn BAo

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 1 4105/1984
, _' . _'.^ -- l

vue quan: Inua lnlen tlue
. , a, ^.tfiQc vI cao nnat: llen sr

Chric danh khoa hgc cao nh6t:

tho4i li€n h6: CQ:

Fax:

Gioi tinh: Nam

Noi sinh: Nha Trang

DAn tQc: Kinh

Ndm, nudc nhSn hoc vi: 2014 (PhAp)
, i ,.^

Nam Do nnlem:

DD:077 850 8080

Email: bao@ntu.edu.vn

NIm t6t nghi0p: 2007
.t.

Nam tol ngftep:

Ndm c6p bing:

II. QUA TRiNH DAO TAO

1. D4i hgc:

H€ tlAo t4o: K! su

Noi tldo tao: Dai hoc Nha Trang

Ngdnh hoc: K! su c6ng nghO ch6 bi6n thriy san

Nu6c cldo tao: Vi6t Na

Bdng c14i hgc 2:

2. Sau tl4i hgc:

- Th4c si chuy6n ngdnh:

Noi ddo tao:

- Titin si chuyOn nganh: Sinh hoc phdn tu - DQc dugc hoc thAn kinh-
Ndm cdp bdng: 2014

Noi dao tao: BAo tang quiSc qia lich su t.u nhi6n - Sorbonne, Paris @h6p)



- Tfu lufn rln: Nghi6n cfu vd phAn tich conopeptide tir 5c n6n sdn nhuy6n thiS O 
"ungbi6n Vi9t Nam.

3. Ngo4i ngfr: 1. Phap Mric i16 sir dung: Cl

2. Atih Mric d6 sr? duns: B2

III. euA rRiNH coNG rAc cnuytN rrloN

Thiri sian Noi c6ns tdc C6ne viOc dim nhi6m

2008 - 20t0 86 m6n c6ng ngtr6 cht! bitin
thty san, D4i hgc Nha
Trang

Gine vi6n tAo su ohu trdch hoc
pnan:

^ ,.1 .^.'i '^ ' I- LO SO r.mel Ke Cay Cnuyen
c6ns nsh6 nhe rniiv thuc
pnam.

- Dd 
'5n 

tif6t kti day chuycn
c6ng nghQ nhd rn6y thgc
phAm.

- Thuc hinh c6ns nshd rons
blen

2010 - 2014 Nghi6n ctu sinl, PhD tai :

., i , ' ,- vlen srnn noc rnurn Krnn
Alfted Fessard, CNRS, Gif-
Sur-Yvette Phrip.

- ViQn ho4t ch6t thi0n
nhi€n, CNRS, Gif-Sur-
Yvette, Phrip.

- Trung tAm ndng lugng hat
n}tan, CEA, Gif-Sur-Yvette,
Ph6p.

- Bao tang qu5c gia lich sir
tu nhi6n-Sorbonne, Paris,
Ph6p.

NshiOn cfu d6c t6 6c n6n.

2014 - my BQ mdn c6ng nghQ cfr,5 ti5n
thiy san, D4i hgc Nha
Trang

Giang vi6n phg h6ch hoc ph6a:

- Phuong ph6p nghidn ciru khoa
hQc.

- C6ng nghO lanh vd lanh d6ne
2



- C6ng nghQ l4nh vd lqnh d6ng
thiry san; thVc harh.

- Thuc hanh.k! thuft san xuAt
c6c sin phdm kY thuflt vd y
du-o. c.

^ ,.,.^.,^1^ ' i- L0 s0 rnler Ke oay cnuyen
c6ng nghQ nhd mriy thuc

rv. QUA TRiNH NGHTtN CIIU KHOA HQC

1. Ctc dd tni nghiOn crim khoa hgc di vlr ilang tham gia:

TT TGn alO tii nghiOn criu NIm bit
tIAu/Nnm

hoin thinh

ud tai cdp Tr:ich nhiQm
tham gia trong

dd tdi

I Screening and evaluation
of novel conopeptides for
mosquitocidal activity
against lethal mosquitoes
(Aedes aegypti,
Anopheles stephensi,
Culex quiquefasciatus).

2019/2022 Dd tEi IFS

No. F-6304-1.

Chir nhi6m

2 Nghidn crlu cric peptides
ho4t tffi sinh hoc th6n
kinh cira 6c n6n sdn

r X .'i, . '.innuyen Ine o vung Dren

Kh6nh Hda

20t6t20r9 DC tdi
NAFOSTED

Ma s6 106-
NN.02-2015.14

Cht nhiQm

2. Cric c6ng trinh khoa hgc tI5 c6ng b6:

TT TOn c6ng trinh NIm
c6ne b5

TGn t4p chi

1 Phan dch tt6c t6 Conopeptide cira 5c n6n
bi6n Conus bandanus bang k! thu{t
MALDI-TOF MS

20t9 Phan tich H6a, Lf vd Sinh
Hoc - ViQn Han Ldm Khoa
Hqc ViQt Nam, 0868-3224

2 PhSn tich peptide trong noc clQc cta 6c 2018 Khoa hoc-C6ng nghQ thty



n6n Conus marmoreus d virng biOn khrinh
hod b6ne LC MALDI-TOF MS

san, DH Nha Trang, 1859-
2252

3 Isolation, purification and biochemical
characteization of alpha-BnlA from
Conus bandanus venom

2014 Toxicon, ;91:155-63

4 A novel bro motryptophan gamma-
carboxyglutarnic acid-containing-
conotoxin from the venom of Conus
bandanus

2014 Marine Drugs, 12,3449-
3465

5 High accruacy mass spechometry
comparison of Conus bandanus and
Conus marmoreus venoms from the South
Central Coast of Vietnarn.

20t3 Toxicon, 75, 148-159

o Nghi6n cr?u quy trinh c6ng nghQ san xu6t
Surimi tir c6 md hoa
(Hypophthalmichthys nobilis)

2011 T4p chi Khoa hgc vd c6ng
nghQ Thiry san.

TRUdNG

PHONG I(HOA HOC VA C0ttG ilGHE

Wilrrffi&y

Nha Trang, ngdy 31 thang I0 ndm 2019

TS. NGUYEN BAO

Nguiri khai ki t6n

(Ghi rd chtic danh, h9



BQ GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI C}ru NGHIA VTFT NAM
TRIIONG pAr Hoc NHA TRANG o-oe-!j!p_ rule_n4lLlllllg

LY LICH KHOA HQC

r. r,f r,lcn so ltrgc
Ho vd t6n: NguySn Thi Mi Huong

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 02-03-1970. Noi sinh: Nha Trang - Kh6nh Hod- ViQt Nam

Qu6 qurin: Phf Y6n
, t. ^.1HOC Vl CaO nnat: I len sl

Gioi tinh: Nfr

Ddn tQc: Kinh

Ndm, nudc nh{n hoc vi: 201 0, nu6c Ph6p

Ndmt6tnghi6p: 1994

Mric d6 st dung: T5t

Mric d6 sri dung: Ti5t

Chric danh khoa hgc cao nhAt: Giing vi6n chinh Nem b6 nhi6m: 2011

Chric vU : Trudng Bd m6n C6ng nghd sau thu hoach

Eon vi cdng t6c: Khoa Cdng nghQ thuc phAm - Truong D4i hoc Nha Trang

DiQn thoai li6n h€: 0258 2471366 ; Mobile: 0898360525

Email: huongntm@ntu. edu.vn

tr. euA rRiNH DAo r4.o
1. D4i hgc:

H6 ddo tao: Chinh quy

Noi dao tao: Trudng Dai hgc Thriy sin (nay ld trudng Dai hoc Nha Trang)

Nganh hoc: C6ng ngh0 chti bi6n thuy san

Nu6c ddo tao: Viet Nam

2. Sau {lgi hgc

- Thac si ngdnh: C6ng nghO chti bilin thiry sin. Ndm c6p bing: 2000

Noi tldo tao: Trudng Dai hqc Thiy sin (nay ld trudng Dai hoc Nha Trang)

- Ti0n si ngdnh: C6ng ngh6 sinh hgc Ndm c6p bing: 2010

Noi <ldo tao: Trudng Dai hgc Nantes - Nu6c Ph6p.

T6n luQn rin: 'NAng cao girl tri cria nguyOn liOu thuj. sin c6 gi6 tri th6p: Ap dung d5i
';vol pnu pnam ca ngu .

3. Ngogi ngii: 1. Anh

2.ph{p

trI. QUA TRiNH CONG TAC CHUYTN MON

Thli sian Noi c6ne t6c C6ne vi0c dim nhi6m

11/1994 - 1t/2006 BQ. mdn C6ng ngh0 chO bi6n - Khoa
chd bi6n -Trudng D4i hgc Thriy sdn.

(nay ld trudng Dai hoc Nha Trang)

Giang vi6n



1t/2006 - t1/2011 86 m6n Cdng ngh6. ch6 bi6n - Khoa
C6ng nghq thgc phAm - Trudng D4i
hoc Nha Trans.

Ph6 B0 m6n C6ng
ngng cne olen.

11/2011 d€,nnay BQ m6n COng nghO sau thu hoach -
Khoa COng nghQ thgc phdm - Trudng
Dai hoc Nha Trans.

Truong BQ m6n Cdng
nghQ sau thu ho4ch.

10/2003-t/2004 Truong Dai hoc N6ng nghiQp qu6c
gia Toulouse - Nu6c Ph6p.

Tham gia khod tldo t4o
i ^^ve Long ngne rnuc

phAm.

10/2006 -10/2009 Trudne Dai hoc Nantes - Nu6c Ph6p. Nghi6n criu sinh

3/20ts- 4/20t5 Trudng D4i hgc Gent - Nu6c Bi. Tham gia kh6a ddo tao
vd c6ng nghQ thyc
ph6m.

IV. QUA TRiNH NGHI6,N CTIU KIIOAHQC

1. C:ic ild tli nghiGn criu khoa hgc ttli vh ilang tham gia:

2. Bi0n so4n sdch

Trang Si Trung, Nguy6n Thi My Eucrng, Pham Thi Dan Phuong, Nguy6n Vdn Hda,
Nguy6n Thi HIng.Phuong. 2016. Thu nhQn protein, ch6t mau tu phi5 li6u thriy sdn vd
img dung. Nhd xuAt bAn N6ng nghiQp.

TT TGn tld tiri nghiGn cri'u Nnm b6t
dAuI\im

hohn
thinh

DA tni c6p (NN,
BQ, nglnh,

truimg)

Trich nhiQm
tham gia trong

dd tni

I Nghi6n ciru quy trinh c6ng

nghQ san xu'it nu6c m6m tu

sd l6ng bdng enzyme

Protease thuong m4i. Md

s5 tnzotz-tg-r6.

4/2012-
4/2013

C6p truong Chir tri

2 Nghi0n cr?u thu nhQn dich

dam thty ph6n tir ddu,

xuong c6 tra vd img dgng

trong sin xuAt nu6c m6m.

Mas6 TR2017-13-01.

3/2017-
3/2018

C6p trudng Chi tri

J Nghi€n cfu co sd khoa hoc
,i ,.oe ram can cu xay olmg
quy chu'An k! thuQt qu5c

.;.,4
gla ve nuoc mam.

1/2019-
6/2020

c6p BQ Thdnh vi6n chinh



Cdc biri b{o qu6c t6:

1. Raul Perez-Galvez, Pedro J. Garcra-Moreno1, Huong Thi-My Nguyen, Emilia
M. Guadixl, Antonio Guadixl, Jean-Pascal Berg€. 2016. Multiobjective
optimization of a pilot plant to process fish discards and by-products on board.

Clean Techn Environ Policy, 18 (3):93 5 -948.

Chau Minh Le, Claire Donnay-Moreno, Sandrine Bruzac, Rdgis Baron, Huong

Thi My Nguyen, Jean Pascal Berg6, 2015. Proteolysis of Sardine (Sardina

pilchardus) and Anchovy (Stolephorus commersonii) by commercial enzymes

in saline solutions. Food Technologt and Biotechnolo94 53(l):87-90.

Huong Thi My Nguyen, Raril Pdrez-G6lvez, Jean Pascal Bergd. 2012. Effect
ofdiets containing tuna head hydrolysates on the survival and growth of shrimp

P enaeus vannamei. Aquaculture. 324-325 :127 -134.

Huong Thi My Nguyen, Sylla K.S.B, Randriamahatody Z, Donnay-Moreno C,

Moreau. J, Tran.T. Luyen, Berg6 J.P. 201 1. Enqmatic hydrolysis of yellowfin

htna (Thunnus albacares) by-products using Protamex protease. Food

Technologt and Biotechnologt,49 (1): 48-55.

3.

5. Randriamahatody Z, Sylla K.S.B, Huong Thi My Nguyen, Donnay-Moreno C,

Razanamparany L, Bourgougnon N, Bergd J.P. 2011. Proteolysis of shrimp by-
products (Penaeus monodon) from Madagascar. CyTA- Journal of Food, 9 (3):

220-228.

Cdc bli bio trong nu6c

6. Nguy6n Thi My Huong. 2019. ting agng dich thriy phdn protein phu phAm c6

7.

tra trong san xuat nu6c mem. Tap chi khoa hoc cdng nghC thiy sln. 1:39-48.

Nguyen Thi My Huong, Bui Truong Bich Ngan. 2018 Fish oil extraction from
yellowfin tuna heads by enzymatic hydrolysis method. Tap chi khoa hoc c6ng

ngh€ thriy sin 4: 19-26.

Nguy6n Thi My Iluong, 2018. Nghidn cr?u st dgng k6t hap enzyme Alcalase

vdL Flavourzyme tl6 thiy phan phq phAm c6 tra. T chi N6ng nghidp vd ph6t

tri6n n6ng th6n, s6 3 vd 4: 183-191.

9. Nguy6n Thi My Hvang. 2017. M6t s6 chi ti6u h6a hoc crla ddu cA dugc t6ch
r.:, ,. ri ' 'ichret tu dau ca co ve dau c6 ch6m. Tap chi N6ng nghiQp vd phdt tui2n hdng

th6n. 15-87-91.

10.LC Minh Chdu, Jean Pascal Berge, Nguy6n Thi Mi Huong, Kh6ng Thi Thanh,

V[ Ngoc 86i.2017. Thty phAn c6 trich Sardina pilchardus bdi enzym Protex 51

FP vii Protamex. T4p chf N6ng nghiep ve Phdt tliiSn N6ng th6n, s6 Zl, gl -tOZ.

ral
NHA

3. C6c c6ng trinh khoa hgc tli c6ng b6:

4.

*

8.



1 1 . Nguy5n Thi Mi Huong, D5 Oftc Sinh, 20 16. Nghion cr?u ch6 do thuy phAn cri
iI i,i

com bing su k€t hgp enzyme Protamex vd Flavourzyme. Tap chi n6ng nghiQp

vit phdt tri6n n6ng th6n, 1: 71-78

12. NguySn Thi Mi Huong, 2015. Anh hu6ng cta thdi gian thiry phdn d6n mdt s6

dic tinh chuc ndng cua sAn phAm thty phAn protein tir dAu ca ngu mit to. Tap

chi nong nghiep vd phdr triin nong thon. 14,67:7 | .

13.Nguyen Thi My Huong, 2015. Effects of hydrolysis time on the functional

properties of protein hydrolysates from by-products of gold banded jobfish

(Pristipomoides multidens). Tap chi khoa hoc c6ng ngh6 thriy san, s6 d4c bigt,

86-92.

l4.Nguyen T.B.P, Nguyen Thi My Huong, 2015. Chemical compositjon and

functional properties of protein hydrolysate flom the head of mangrove red

snapper (Lutjanus argentimaculatus). Tap chi khoa hoc cdng ngh€ thriy sdn, s6

d& biet, 80-8s.

15. Nguy6n Thi Mi Huong, 2014. Thdnh pnan Ointr dudng cria cric s6n phAm thrly
phdn tir dAu vd xuong c6 chdm (Lates calcmifer) bnng enzyme Flavourzyme.

Tap chi Khoa hoc Trudng D4i hQc Cdn tho, s6 eAc Uiet (1): 49-53.

l6.Nguy6n Thi My Iluong, 2013. Utilization of tuna processing by-product for
production of protein hydrolysate and fish oil. Tap chi Khoa hoc - C6ng nghd

thuy sdn. t6 da" biet, 63-69.

17. Nguyen Thi My Huong, 2013. Protein and lipid recovery from tuna head using

industrial protease. Tap chi khoa hoc vit phdr triin,l I (8): 1150-1158.

18. Nguy6n Th! M! Huong, 201 3. Thty phdn ddu cii ngu vAy vdng bdng chti phAm

enzyme thuomg mai Protamex. Tqp chi n6ng nghiQp vd phdt ftiAn n6ng th6n,

12: 300-305.

19.Nguy6n Th! Mi Huong,20l3. Anh hudng cta san phdm thuj,phAn protein c6

trong thric [n l6n su ph6t triiin crla t6m. Tap chi n6ng nghi€p vd phdt tri6n n6ng

th6n, 19:64-70.

20. NguySn Thi My Huong, 2013. Thu hdi protein va lipit tri dAu c6 Ngir theo
, ' , '^ 'Jphuong phrlp thuy phrin b[ng enzyme. Tap chi Khoa hoc - C6ng nghQ thuy sdn,

so 5: lz-lrr.
2l.Bii Trudng Bich Ngdn. Nguy6n Thi Mi Huong.20l3. Nghien cuu thu h6i

,i ,,^ .,lddu th6 tu ddu c6 ngir vdy vdng bdng phuong ph6p thuf phAn sri dung enzyme

Alcalase. Tap chi Khoa hoc - Cong nghQ thuy san. s6 3: 123-128.

22.Nguydn Th! Mi Huong, 2013. Thirnh phin sinh ho6 cua cdc san phAm tao ra

tir su thuj' phdn dAu ch ng.u (Thunnus albacare) bing enzyme. Tap ch[ Khoa

hoc ki thudt N6ng lt)m nghiip, so 2: 48-54.



23.Nguy6n Th! Mi Huong, D[ng Thi Thu Huong, 2013. Nghi6n criu rhui phan

sd l6ng (Anadara antiquata) bdng su k6t trqp enzyme protamex vd
Flavourzyme. Tap ch{ Khoa hoc-C6ng ngh€ thuy sdn, s6 I : 2S-: t.

24.D5 Trong Son, Nguy6n XuAn Duy, Nguy6n Th! Mi Iluong, 2013. Nghi6n criu
thu! phdn dAu c6 ch6m (Lates calcarifer) bing enzyme Flavowzyme. Tap chi
Khoa hoc-C6ng nghQ rhuy sdn. sd l: I38 -144.

25. NguySn Thi Mi Ilumrg, 2012.5hn xu6t sAn phAm thuj' phdn protein tt ddu c6

ngir vdy vdng bing Protease thuong mai. Tap chl Khoa hoc-C6ng nghQ thuy
sdn, s62:25-30.

26. Nguy6n Th! Mf Huong, 201 1 . St dung sAn phAm thu! ph6n protein tir dAu c6
ngt trong thric dn cho t6m. Tap chi Khoa hqc - C6ng nghQ thuj, sdn, s6 1 : 101 -
110.

HQi thio khoa hgc qui5c t6:

5.

l. Nguyen Thi My Huong, Bui Truong Bich Ngan. Optimization of.enzymatic
production of fish oil from yellorvfin tuna head using response surface

methodology. Intemational conference on Advanced technology in food science

and biotechnology. December 1.t,2018. Tien Giang University.

Nguyen Thi My Huong. Influence of time and degree of hydrolysis on the

functional properties of protein hydrolysates {iom Barramun di (Lates

calcarifer) head. International conference on Advanced technology in food
science and biotechnology. December 1't,2018. Tien Giang University.

Nguyen Thi My Huong. Quality of oil extracted from barramundi by-product
by enzymatic hydrolysis method. Intemational conference on Agricultural and

Bio-system Engineering. December 19- 21,2017. Nong Lam University - Ho
Chi Minh city.

Nguyen Thi My Huong, Bui Truong Bich Ngan. Fish oil extraction from
yellolvfin tuna head by erzymatic hydrolysis method. Intermational Fisheries

Symposium IFS 2016- Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food

Safety and Security. October 30 - November 2,2016. Phri Qu6c.

Nguyen Thi My Huong. The functional properties of protein hydrolysate

from barramundi (Lates calcarifer) by-products. "International symposium on
Seafood processing Technologt", December 7, 20 1 5. Trucrng Dai hoc Cdn Tho.

Nguyen Thi My Huong. Effects of hydrolysis time on the functional
properties of protein hydrolysates from by-products of gold banded jobfish
(Pristipomoides multidens). International syrnposium on "Biotechnologt and
environment" llha Trang University, June 12-13,2015.

3.

1

o.



7. Nguyen Thi Bich Phuong, Nguyen Thi My Huong. Chemical composition

and functional properties of protein hydrolysate from the head of mangrove red

snapper (Lutjanus argentimaculatus). International symposium on

" Biotechnologt and environment" Nha Trang University, June 12-13,2015.

8. Nguyen Thi My Iluong. Utilization of tuna processing by-product for

production of protein hydrolysate and fish oil. International symposium on

"Uilization ofwaste/rest raw materials and by-products in the fish processing

industry: Opportunities and Challenges". Nha Trang University. December 9-

10,2013.

9. Nguyen Thi My Huong. Protein and lipid recovery from tuna head using

industrial protease. International conference on "Postharvest technologt, food
chemistry and processing: Developing the supply chain towards more healthy

food'. HaNoi University of Agriculture. November 11-13,2013.

10. Nguyen Thi My Huong, Using of protein hydrolysates from tuna head in diet

for shrimp. International symposium on Aquatic Food Product Science and

Technologt "The link between researchers and producers", Nha Trang

University. September 23-24, 201 0.

1 1. Jean-Pascal Berg6, Claire Donnay Moreno, Nguyen Thi My lluong, Zo

Randriamahatody, Emna Soufi-Kechaou and Khalifa Serigne Babacar Sylla.

2008. From waste to product: some examples using mild technologies. Second

worlcshop on fish technologt, utilization and quality assurance in Africa.

Agadir, Morocco, November 24-28, 2008.

l2.Phan T. X. U., Le, M. T., Lam M. T., Truong T. X., Nguyen Thi My Huong.,

Nguyen H. D.2009. Mapping the preferences of fish sauces. SPISE symposium

'Food consumers insight in Asia: Current issues and future' . August 7-9, 2009.

Ho Chi Minh city University of Technology.

HQi thio khoa hgc trong nu6c

13.Nguy5n Th! Mi Huong, Thu! phdn dAu c6 ngir vAy vdng bing Protamex. llfi
::

thao khoa hpc todn qu6c v€ ngh€ cd bi6n. 86 N6ng nghiQp vd phrit tri6n n6ng

th6n. Vi6n nghi6n cr?u Hii sAn, HAi Phdng thring 10,2013.

14. Nguydn Th! M! Huong. Anh huong cua vi6c b6 sung sdn phAm thuj'phAn ttdu

c6 ngir l6n su s6ng vd ph6t tri6n cua t6m th6 chAn trdng. HOi nghi Khoa hoc tri
ngdnh thtrj, sdn todn quiic lin thti III. Trudng D4i hgc N6ng ldm Hua, Z+-

2s/03/2012.



15. Nguy6n Thi My Ilucng. ThAnh phAn sinh ho6 cria cdc sAn phAm t4o ra tir sV

thu! ph6n dAu cd ngiu (Thunnus albacare) bing erzyme. Hqi ngh! Khoa h7c lin
th* VIII Trudng Dqi hec N6ng l6m - TP HCM, 29112/201 ,.

cua c0 quan

Nha Trang, ngay 31 thdng 10 ndm 2019

Ngudi khai lcf tGn

PHI}ilG KHOA HQC VA C0ilG ilGHE

7,uor-vZ-..-.-_----

GVC-TS. Nguy6n Thi Mj Huong

qnJ{d





LYLICH KHOAHOC

I. LVLICH SOLUOC
Ho vd t6n: Luu H6ng Phric

Ngdy, thdng, nAm sinh: 28/03/197'1

Qu€ qurln: Hai Duong
. , i. ^.Ar10c vr cao nnat: lten sl

Chric danh khoa hoc cao nh6t: Kh6ng

Chric vU (hi6n tai hodc tru6c khi nghi huu):

Gicyi tinh: Nam

Noi sinh: Hai Duong

Ddn t6c: Kinh

Ndm, nu6c nhAn hoc vi: 2015, Australia
-.- , i ,
Nam oo nnlem: zu I /

Trudng B6 m6n

BQ crrio DVc vADAo rAo
TRTIdNG DAI HOC T.IIIA TRANG

c0. NG HoA xA HQr cuu Ncuie vq.T NAM
DOc lip - Tu do - Hanh phric

Khdnh Hda, ngdy 30 thdng 10 ndm 2019

Don vi c6ng t6c : B6 m6n Ddm bdo ChAt luong vd An todn Thuc phAm, Khoa CNTP,
D4i hoc Nha Trang

Chd d ri6ng ho4c dia chi li0n lac: 1216 Ng6 Quydn, Phuong Xuong Hudn, Tp Nha
Trang, Kh6nh Hda

DiQn thoai li6n h0: CQ: 0582 471336

Fax:

rr. QUA rRiNH DAO rAo
1. D4i hgc:

HQ ttdo tao: Chinh quy

Noi tldo tao: Dai hoc Thuy s6n (nay DH Nha Trang)

Ngdnh hoc:

Nudc tldo t4o:

C6ng nghd thuc ph6m

2. Sau tlgi hgc

- Thac si chuy6n ngdnh: Khoa hoc Thu. c PhAm Ndm c6p bdng: 2008

Noi ddo t4o: Dai hoc Newcastle, Australia.

- Tiiin si chuy6n ngdnh: An toan VC sinh Thuc phAm Ndm c5p bing: 2015

Noi dio tao: D4i hoc Cdng NghQ Queensland, Australia.

- Tdn lu6n rin: Compliance with seafood safety standards within the Vietnamese
finfrsh capture distribution chain - Tinh hang tri6n khai vd thgc hi6n cdc quy rtinh vd
an todn vO sinh thgc phAm thriy sAn trong chu5i phan pn6i c6 bi6n tai ViQiNam

ViotNam

NR: 0583 824186 DD:0965 049431

Email: phuclh@ntu.edu.vn

Ndm t6t nghi6p: 1999
,^,Nam ror ngnlep: luu I

Mric itQ st dung: Thdnh thao
Iiuuc q9 su oung: bo cap

Bdng dai hoc 2: Quan tri kinh doanh

3. Ngo4i ngi?: 1. Anh Vdn

2. Ph6p vitn



III. QUA TRiNH c6NG TAc CHUYTN M6N

Thiri eian Noi c6ne tdc Cdns vi& dim nhi6m

Titg/1999 d6n2015 B0 M6n KI thu0t Lanh,
Khoa CNTP, Dai hoc Nha
Trang

Giang vi6n

2015 -201',7 B6,m6n Cdng nghQ ThUc
phdm, khoa CNTP, DH
Nha Trans

Giang vi€n

zut/-oennay Bd m6n Dim b6o Ch6t
luong va An tozrn I hvc
phAm, khoa CNTP, DH
Nha Trang

Trudng bQ m6n

Iv. QUA TRiNH NGHITN cf,TU KIIOA HQC

1. C6c dd tai nghi6n cr?u khoa hoc ttd vd dang tham gia:

TT TOn al6 thi nghiGn cftu Nnm bit
tIAu/Nim

hoirn thhnh

Dd tni cdp
(NN,80,
nginh,
trulne)

Tnich nhiQm
tham gia trong

dd tei

I

J

2

1- Dg an POSMA TIJ
2.1.3.1 "Xtic dinh cdc ru ti€n

' ' 
1,' .;

nghten cuu va pnal ftten
c6ng nghQ sau thu hogch d6i
vni th*y sdn vd sdn phdm
thiy san tqi ViQt Nam".

2- Dg rin POSMA B6n
Tre 1.3.5.1 "Ddo tqo cho cdc,^.''
aqt ty tnu mua ve Dao quon
sau thu hoqch vd ATVS thuc,: , . ^/pnam lrong tnuy san tat ben
Tre".

3- Du rin POSMA TtI
l.1.4.2B "Xry dag cdc tdi
liE.u ddo tqo vd tdi li€u,' :
Khuyen ngu trong ltnn vuc
sau thu hoqch ddnh cho cdc

1;pnam tnuy san Kno .

4- Dd tai "Kh6i ni6m h6a vd

2008/2010

2009/2010

2009/2010

c6p B0

cAp BQ

c6p BQ

Soan 2 chuong
bdi giang vd tham
gia giing d4y

Tham gia so4n h6
so thdu, khAo srit,
vlet o.lr glang,
giang thft vd phu
tnich bi€n dich

Tham gia so4n h6
so thAu, kh6o s6t,
phdn tich SWOT
vd phu trach bi6n
dich sang ti6ng
Anh.



4

an todn thuc ph6m vd m6i
liOn h0 vdi cdc hanh vi dim

,i
Dao an Toan Inuc pnam va
sfc kh6e con nguoi d Vi0t
Nam'De tai: 504.01-
2018.03. Dd tai do NaFosted
tai tro.

2018t2020 c6p BQ

Cht nhi6m ild tdi

2. Ciic c6ng lrini kJroa hoc dd c6ng b6:

TOn t4p chi

Recovery and utilization
of calcium from fishbones
byproducts as a rich
calcium sources (bdi b6o

Tgp chi Khoa Hoc vA Cdng Ngh6 -
Joumal of Science and Technology -
ViQn khoa hoc vd c6ng nghQ ViQt
t\am- laD 4/- so o

Seafood safety
compliance with hygiene
regulations within
Vietnamese domestic
distribution chains

British Food Joumal

Volume 1 1 8, Issues 4, pp 777 -794

Evaluation ofthe
quantities, value and
proposal of utilization of
ftsh byproduct from fish
processing industry in
Vietnam (bdi bdo eldng

Tap chi Khoa hoc vd C6ng ngh6
Thriy san. Joumal of Fisheries

, ^i ^Science and I echnolosv Sd 3. 2016
(s6 d& biQt - bdng Tieng Anh)

Traffi cking exploration
and contamination
mechanism in major
domestic fish dishibution
chains in Vietnam (bdi
b6o tinng bing ti5ng

Tap chi Khoa hoc vd C6ng nghO

Thiry san. Joumal of Fisheries
, ^t -Science and Technology- SO 3, 2016

G6 d& biet - beng Ti6ng Anh)

The association between
factors which affect the
food safety practices of
seafood distributors
within the southem
domestic distribution
chains in Vietnam

Food Control

Volume 73 pp 332-340



o The in vitro
bioavailability of calcium
from fish bone extract
powder - fortified bread
product, 2016.

2016 H6i th6o khoa hoc t.u nhi0n vd cdng
ngh0, Dai hqc Kh6nh Hda.

7 Evaluation of the quatities
and values of fish
blproduct from fish
processing industry in
Vietnam with special
reference to the recovery
and untilization of
fishbones. lntemational
conference - Sustainable
Agriculture and
Development

2017 International conference
Sustainable Agriculture and
DevelopmenV Eai hoc N6ng LAm vd
Dai hqc Califomia, Davis, Mj

6 T6ng quan tinh hinh vO

sinh an todn Tp Thty san
2016 H.Qi nghj - Di6n Ddn Sric kh6e c6ng

tl6ng: VQ sinh ATTP. Dai hqc Y
Duo. c Hu6, ViQn nghiOn criu Sric
kh6e C6ns tl6ns.

7
i r .;ll-nal nlem noa ve nleu

bi6t An ioan thyc phAm
x .i t ., , ,

va cac yeu Io cau Inann
n6n hi€u bi6t ndy

2019 H6i nshi khoa hoc An todn thuc
phdm vi An ninh luong thgc ldn 3.

,,. 'A ,, ,
I rung tam pnat rren Knoa nQc va
c6ng nghQ tr6 & DH C6ng nghQ

Thgc phAm.

NHA THANG

KH0A Hoc vi c0NG NGHi

Wflrrffi7

NhaTrang, ngoy 30 thdng l0 ndm 2019

- Nguoi khai ki t6n

TS. Lm H6ng Philc



BQ crAo DUc vADAo r+o
TRIJOI{G DAI HOC NHA TRANG

r. Lf LICH SOLUqC
Hgvdt6n: D6LeHtuNam
Ngdy thring ndm sinh: 22 tb.ingll ndm 1983

Qu6 qurin: Nam Einh

Hoc vi cao nhSt: Titin s!
Chr?c danh khoa hoc cao nhAt:

c0. NG HoA xA HOr cHU NGHie vrpr uatr
Ddc lAp - Tu do - Hanh phfc

Khdnh Hda, ngay j0 thdng 10 ndm 2019

LY LICH KIIOA HQC

Chirc ru:

Dcrn vi cdng t6c: Khoa C6ng nghO Thuc phAm - Trudng Dai hoc Nha Trang

Chd d ri€ng ho4c dia chi 1i0n l4c: : 83 Doi'n fran Ngirigp, Nha Trang, Khffi Hda

DiQntho4i: CQ: (058)3543853; NR: (058)3832690 ; Mobile: 0898128899

Nam: Nam

N<yi sinh: Kh6nh Hda

Ddnt6c: Kinh

Ndm, nudc nhAn hoc vi: 2072

Nem b6 nhi6m:

E-mail: namdlh@ntu.edu.vn

Ndm cAp bing:2012

Mric clQ st dgng: th6ng thao

Mric t16 sir drlng: th6ng th4o

Fax (058) 383207s

tr. QUATRNHDAOTAO
l. D4ihgc:

HQ ddo t4o: Chinh quy

Nsi dAo tao: Dai hoc Cdng nghe, kl thudt Varonhet, LB Nga

Nganh hoc: Chti biiln thriy san

Nudc clio t4o: LB Nga

2. Sau ilgi hgc

-.4- Ii0n si chuy€n ngdnh: H6a sinh hoc

Ndm t6t nghi6p: 2008

Noi ddo tao: Dai hoc C6ng nghQ, k! thu{t Varonhet, LB Nga

- Chuy6n ngdnh: C6ng nghd thlt, sta c6 vd c6c sAn phAm d6ng tanh

3. Ngo4i ngii: 1. Titing Anh

2. Tii5ng Nga

Er



trr. euA rRiNH cONG rAc cnuvtN nn6x

Thiri gian Vf tri c6ng tdc Linh vqc chuy6n n6n Co quan c6ng tric

2008-2009 Giang vi6n Sinh hqc thuc phAm B0 m6n CNSH, Dai hqc
Nha Trang

2012-20t3 Giang vi6n Sinl hoc thuc ph6m B0 m6n CNSH, Dai hqc
Nha Trang

Tu 2013 Giang vi6n C6ng nghQ sau t1ru

hoach
86 m6n CN Sau thu
hoach, Eai hgc Nha Trang

IV. QUA TRiNH NGHITN CUU KHOA HQC

1. Cic <Id tdri nghiGn crim khoa hgc dn vh dang tham gia:

2. C6rc cdngtrinh khoa hgc ttli c6ng b6:

TGn tI6 tdri, dq 6n, nhiQm vg
KH&CN tlii than eia

Thiri gian ThuQc Chuang
trinh

Tinh trSng

Tham gia ldm c6ng tiic vi6n

Hoan thi-0n c6ng nghQ san thric dn
c6ng nghi€p nu6i t6m him bdng
(P anul irus ornatw) v d t6m him
xanh (P anu I ir us ho mar us)

2011-
2014

KCOT DdnghiQm thu

" Dinh girl nguy co d6i voi m6i
nguy vi sinh vd-t gdy bQnh, kj
sinh truag, nitrat tr6n rau in s6ng
ta1 K}ltn}r Hda vd d€ xu6t giii
ph6p quan $ nguy co"

2017-
20t9

uap rmn EdnghiQm thu

TT TGn c6ng trinh
(bdi brio, cbng trinh...)

Li tdc giri
hoic
lir ttdne t{c si6

Noi c6ng b6 Nim c6ng
b6

I A .A
rap c quoc re

Ch6 phAm enzyme d6
chuy&r h6a sffi hoc
protein nguyEn liQu kh6ng
truy6n th6ng trong thriy
sAn

Ddng tlc gin 'C6ng nChiQp

thu.c phim', le
Nga

2011



2 ^.rap cfi quoc gla

VAy c6 san xuAt gelatin D6ng t6c gi6 Tap chi KH
trudng c6ng ngh6
ky thuat
Varonhet, LB
Nga

2010

Nghi6n cfu khd n6ng sri
dung enzyme trong c6ng
nghd gelatin tir nguydn liQu
moi

Ddng tric gid T4p chi KFI
truong CN k!
thu{t Varonhet,
LB Nga

201r

Tinh chAt gelatin thu nhdn
tu nguyOn 1i0u 6y tu c6
nudc ngot

Edng t6c gid Tap chi KH hoc
vi6n c6ng ngh6
Kracnodar, LB
Nga

20t2

3
a .^

,tlQr ngru quoc re

Bong b6ng c6 ngutin
nguyEn liOu gelatin

Ddng tlc giA Varonhet, LB
Nga

2011

Nghi0n ciru phuong ph6p
sinh hgc trich Collagen tu
pfur phd phAm tu thit ve c6

Edng Llc gi6 Lipeck, LB Nga 2011

CAu tnic m6 bong b6ng c6 D6ng tic gid Tambov, LB
Nga

20tl

IIng dung enzyme vdo
cdng ngh6 gelatin

Thc giit Tambov, LB
Nga

20t1

, ,, 1 1^.
Ngnlen ctru llnn cnar
gelatin thu duoc tir v6y vd
bong b6ng c6 nudc nggt

D6ng tac gi6 Tambov, LB
Nga

20t1

Thanh ph6n acid amin
gelatin tir c6

Tttc gi6 Mockva, LB
Nga

201r

TiAm ndng s* dung gelatin
trong m! phAm vd thuc
pnam

T6c gi6 Varonhet, LB
Nga

201r

Giai ph6p sinh hoc trong
thu nhfn Collagen trong
^ .^. ':cong nghe tnuc phEim, y

hqc vd m! phAm

D6ng tic gi6 Mockv4 LB
Nga

2012

v--{
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Ung dung trong phdng thi
nghiOm gelatin tt c6 nu6c
ngQt

Tdc gih Varonhet, LB
Nga

2012

Nu6i trdng td,i nguydn bi6n
d Nha Trang, ViQt Nam

T6c gi6 Varonhet, LB
Nga

2012

Thu nhQn oligo-
carageenan bdng enzyme
thriy phAn

E0ng tic gid Varonhet, LB
Nga

2012

-i.r or rru noa qua rmn qua
trinh t6ch chi6t Carageenan
tu b6t rong bii5n

D6ng tac gi6 Varonhet, LB
Nga

z013

Nghi0n ciru ho4t tinh
protease trong hO th6ng

r.i .,.^.
Ileu noa rom num Dren v rer
Nam

Ddng tic gii Varonhet, LB
Nga

20r3

Thu nh{n Gelatin tu vdy vd
bong b6ng c6 nudc ngot
bdng phuong phiry enzyme

Tdc gih Nha Trang, Vi0t
Nam

2013

D6nh gi6 dQc tinh microgel
carrageenaa tr6n chu6t

Ddng t6c gid Varonhet, LB
Nga

2014

,.1. .. ,
r acn cnet, unn s4cn va
nghidn cfu ddc trtmg

, 
^ '1 

^enz)4ne ne Tnong ueu noa
r .i -,.^.,.IOm num Dten vler Nam

Ddng tic gid Varonhet, LB
Nga

2014

x. -iuong ngne san xuar oo
ui5ng tir mdng tdy

^iuong rac gla Ki y6u hQi thdo
qu6c t0 Varonhet,
LB Nga

2015

Ti€m ndng su dgng rong
bi6n ldm thuc phAm chric
nang

Ddng t6c gi6 Ki ytiu hQi thno
^ 

.i -,quoc te v aronnet,
LB Nga

2015

Phrlt hi6n quy trinh c6ng
,i

ngng lam oann Drcn quy Do

sung rong bi6n

Ddng tac gid Kj v6y hQi thao
qu6c t€ Varonhet,
LB Nga

2016

Tidm ndng srl dgng c6n
trDng ldm thgc ph6m 6
Vi6tNam

D6ng trlc gii .., A,^..1 'r\.l yeu nQr rnao
qu6c t6 Varonhet,
LB Nga

2016



Study technology of
production soluble protein
from scrap of shrimp using
flavourzyme

Do Le Huu
Nam, Vo Quoc
Tuan

HQi nghi qu6c t6
hn thf hai
Enzyme vd
polysaccharide
olen (l nc
Intemational
Sl,rnposium
Marine Enz).rnes
and
Polysaccharides),
1-6/12/2017

2017

"Development techtology
ofproduction soluble
protein from small shrimp
using enzyme
flavourzyme"

Do Le Huu
Nam, Vo Quoc
Tuan

HOi thao Qu6c ti5
C6ng nghQ tiOn
ti6n trong C6ng
nghiQp thu. c
pham, LB Nga,
Voronhezh, 9-
10nl/20t7

2017

"Study methods
preservati on offresh
mushroom vovariella
farnily (Volvariella
volvacea) "

Do Le Huu
Nam, Nguyen
Thi Ngoc Thi

HQi th6o Qu6c t0
C6ng nghQ ti6n
ti6n trong C6ng
nghi-6p thgc
phAm, re Ng4
Voronlezh, 9-
t0/1U20t7

"Ttii uu h6a quA trinh thiry
phdn t6m thit vun bang
enyme Flavourzyme",

D6 Lc Hru-,- ^ ^NZrm, vo Quoc
Tu6n.

HOi th6o QuOc t6
" An todn thuc
phAm: YOu cAu
khoa hqc, n}ran
luc vd th6ng tin"
LB Nga,
Voronhezh,
23/tt/2018

'' 2019

'Nghi6n cr?u quy trinh xir
lf rong md bing enzyme"

D6 Lc Hru
Nam, Nguy6n
Xu6r Pha

H6i thdo Qu6c t6* An toan thgc
,: Ipnam: Y eu cau

khoa hoc, nh6n
llrc vd th6ng tin"
LB Nga,
Voronhezh,
23/tt/2018

2018



E6 Lc Hru
Nam

HOi thao Quiic tl5* An todn thyc
it Ipn?rm: r eu cau

khoa hgc, nhdn
lgc vd th6ng tin"
LB Nga,
Voronhezh,
23lrU20t8

2018

3. 55 lugmg vdn bing bio hQ s& hfru tri tuQ ili tluqrc cdp

TT TEn vd nOi dune vdn bane Ndm c6p vbn b5ng

1 Beng s& htu td tue,Patent2 422 484
Cl, RU, Phuong ptlip thu nhfn gelatin
tir c6 nu6c ngot

20tl

Nha Trang, ngdy 30 thdng 10 nnm 2019

Nguiri khai kf t6n

)r'f
Dd lonnu Nam

DAI H

Wilf ,/fehqv



LY LICH KIIOAHQC

Don vl c6ng tiic: BO m6n Ki thuat Ho6 hoc, Khoa C6ng ngh€ Thuc phim, Truong Dqi hgc
Nha Trang

Email : quventth@ntu.edu.vn

II. QUA TRiNH DAo TAo
1. D4i hgc:

H0 ddo tao: Chinh quy (hQ chuy6n gia, 5 nnm)

Noi ddo t4o: Truong Dai hgc Su ph4m Qu6c gia Voronezh

Nginh hgc chinh: Ho6 hgc

I. Lf LICH SO LUqC

.Flg va ren: l ran I n! Hoang quyen

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 05/12/1982

Qu€ qu6n: Bu6n Ma ThuQt

Hoc vi cao nh6t: Tii5n si

Gi6i tinh: Nii

Noi sinh: Bu6n Ma Thu$t

Ddn t6c: Kinh

Ndm, nudc nhAn hgc vi: 2011, Nga

Nam t6t nghiep: 2007

Ndrn c6p bang: 2011

Mrlc d6 su dung: T6t

Mric tlQ su d\mg: T6t

Noi tldo tao: Nga

T€n lu5n 6n: "Hsoqurpauuara u: cor.r: O,rucrxa, KaranuruqecKue xapaKrepr.tcrr.txr.r,
r.r4eurntpuxaqr.rr reHos icll u icl2 u perymgu.a ux ercnpecculr"

(Isocitrate lyase tr) d6u tuong: Tinh sach, nghi€n cfu d{c tlnhxhc t6c, x|c dinh gen icll vit
rclz vd sU bi6u hign cria chrlng)

Nu6c tldo t4o: Nga

2. Sau tl4i hgc

-.1 - ,rren sl cnuyen ngann: laoa srnn

3. Ngoqi ngt: l. Nga

2. Anh

IV. QUA TRiNH NGHIEN CifiJ IaIoA HQc

1. Cec dd tdi nghiCn criu khoa hoc dd vd dang tham gia:

III. QUATRiNH CONG TAc CHUYT,N M6N

Thdi sian Ncyi c6ne tdc C6ne vi& dim nbi6m

08/2011-11/2011 86 m6n C6ng nghQ nano sinh hgc, Khoa V{t
lf k! thuit vd c6ng nghQ nano, Trudng D4i
hoc C6ns nsh0, Dai hoc Ou6c eia Hd N6i

Gi6ng vi6n tAp su

11/2011 ddn nay B0 m6n Ky thuAt Ho6 hoc, Khoa C6ng nghQ
Thuc phAm, Trudng Dai hoc Nha Trang

Giang vi€n



TT T6n tI6 thi nghiGn criu NIn b6t
dAu/I{In
hoin thinh

DA tni cdp (NN,
BQ, nginh,
trudne)

Tnich nhiQn
tham gia trong tlii
$i

I XAy dmg quy trinh c6ng
ngh6 quy md phdng thi
nghiem thu nhdn lutein tri hoa
cfc v4n thg Tagetes erecta L.
rmg dpng ldm ch6t mdu thyc
pnam

2012-2014 Tinh Kh6nh Hod Thu kf, C6ng t6c
vi€n

2 llng dpng soi carbon trong
qu6 trinh xri lj nu6c nu6i
trdng thty sAn bi 6 nhi6m

2014-2015 Co s<v Tinh
Khdnh Hod

CQng t6c vi6n

3 Nghidn cuu ch6 tao vdt li€u
aerogel dqa tr€n nAn graphene
c6 cAu truc 3D img dpng cho
si€u tp hi€u ndng cao

2015-2017 Nafosted Thdnh vi6n nghidn
clru cnu cnol

2. C6c c6ng trinh khoa hgc rl5 c6ng b6:

TT TGn c6ng trinh Nim c6ng
b6

T€n t4p chi

I Bli b6o qudc t6 ISI

I Preparalion and properties of
isocitrate lyase isoforms from the
cotvledons of Glvcine mm L-

2010 Applied Biochemistry and
Microbiology. Vol 46, Issue 1. pp
93-98

2 One-step facile synthesis of
mesoporous
graphene/Fe3 O4lchitosan
nanocomposite and its adsorption
capacity for a textile dye

20r6 Joumal of Water Process
Engineering 9:170- 178

3 Three-dimensional reduced
graphene oxide-grafted polyaniline
aerogel as an active material for
high performance supercapacitors

2017 Synthetic Metals Volume 223,
Ianuary 2017, Pages 192-198

4 ln situ growth of flowerJike V2O5
arrays on graphene@nickel foam as

high-performance electrode for
supercapacitors

2017 Joumal of Alloys and Compounds
Volume 702, 25 April 2017, Pages
693499

II Bii b6o qu6c t6 khdc

1 Pom rlurconaroxcr.rAa3Ho[
aICHBHOCTH B peryJrtquu

$oroguxanlrr y C3 u C4-
pacreHxfi

2007 Ope auus a4un u p ezytnryun

Qtnuon o zo- 6uoxuuua e c rcux

npo4eccoe, Bt tnycx 9, Boponex:
Btv,2007. c. 193-197

2 OqHcrra u Srtr xo- xnuuvecrcr.re
cBoficrBa fi3ouum afirr4a3bt rr3

2007 Opzarunaryun u peq)nequt
Qtauotrozo-



TqHTKOB KyKypy3br Euoxultuve crcux np o4e c c o e,

Brtnycr 9, Boponex: BfY, C. 1 l0-
115

3
I4so$epveururfi cocraa
r.rsorlllTpaTJll4zl3bt B pa3H6rx

opraHux C3 u Ca pacreuui4

2008 Op z auuz a4tu u p e eyn n1un

Q usuo n o z o - 6 u oxulvu u e c ntx
npo4eccol. Bsrn ycr 10. Bopouex:
Bfy, c. 160-164

4 Pasleleuue uso$epMeHToB
I-I3OIII,ITPATNHA:I6I H3 IITI,ITKOB

K)'r(ypy36r c noMorllbro
r.ronoo6uennoft xpouarorDadlrefi

2008 Cop6. u xpou. npo4eccat, T.8,
Bsm. 2, C. 297 -303

5
Kutt gttrqecKre csoicrsa
H3OIII4TpaTJ .Ia36r ns C3 u Ca
pacTeHrrt

2009 Opz auusaqun u p ezyJnLlut

Qtnuon o zo - 6uoxutwuu e c n u
npoqeccoe, Bunycr 1 1, Bopouex:
Bfy,2009, c.78-82

6 ,{uuauura axutnocnt
r.i3orlr.rTparnr{436r B npopocTarouux
ceMeHax colr (Glycine mm L.)
pa3Hbrx copmB

2010 Opzaurca4un u pezynnqun

Q usu o tt o z o - 6 uoxu,v u u e c rux
npoqeccoe, Bnnycr 12, Boponex:
Bfy,2010, c. t23-129

7 Cy6uerovuar roKarrr3aqu.s
H3OUHTpaTJrr{a3br B COe pa3HhIX

copToB

2012 Op z auus a4un u p e zyJt flyu.e

Qusuott o zo - 6uoxu"vuu ec rcux

npo4eccos, Bunycr 14, Bopouex:
Bfv,2012, C.230-235

8 [uHauura axtnnnoctlr
II3OIIUTpaTJrrra3br Il3 COI{,

u.4enruQuraqur reqoR icll vr icl2 14

perynrrllrr r-rx 3KcrrpeccHr.l

2013 Ope auusaqun u p e zyte4ut
Q uz u o n o e o - 6 u o xu,vu u e c x ux
npo4eccoe, Bunycx 15, BopoHex:
Bfy,2013, C. 86-96

9
Optimization of marigold flower
(Tagetes erecta L.) pretreatment by
Viscozyme L for improving
carotenoid extraction, using
response surface methodology

2013 J. Organisation & Regulation of
P hy s ic o lo gic o -b ioch e mic al
Processes, I 5, Voronezh State
University, Russia, 96- 104.

l0 Effect ofstorage conditions on
quality of marigold petal powder

2014 J. Organisation & Regulation of
Phys ic ol o gic o -b i ochem i c al
Processes, 16, Voronezh State
University, Russia, 77- 84

ll Microbiological membranes on
carbon fiber and application in
aquaculture waste water treatment

2015 J. Organisation & Regulation of
P hysic o lo gi c o -b io ch em lc a I
Processes, 17, Voronezh State
University, Russia, 107 -114

12
Comparison of antibacterial activity
of chitosan nanoparticles and
chitosan nanoparticles loaded with
various metal ions

z0t7 Inter -Regional J. Organisation &
Re gulati on of P hys i co logi ca I -
b iochemical P r oc esses, Voronezh
State University. Russia. V.19, 75-
85

IJ Biodegradable
chitos anlge latin/glvcerol film

2017 Inter -Regional J. Organisation &
Re gula ti on of P hys i co lo ei ca I -

R
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incorporated with natural bioactive
compounds for skin care
application

bioche mi cal Proc esses, Voronezh
Srate Universiry. Russia. V.19. 86-
100

14 Micro-sized carbon fiber: a new
supporting materjal for
microorganisms in the
decompositi on of nitrogen and
phosphorus nutrients in wastewater
with high salinity

2017 Sorp ti on and C hr omat o gr aphi c
Processes,Y.17, 1.3, 51 3-519

l5 Determination of molecular weight
ofcollagen extracted from basa fish
(Pangasius bocourti) skin by
different methods

2018 Inter-Regional J. of
(h gani z at ion& Re gulat i o n of
P hys ic o logic o -b io ch emi c a I
Processes, Voronezh State
University , Russia, V.20, 114-l2l

16 Preparation of nanochitosan
suspension with high anti bacterial
activity and thin film-forming
ability for lychee preservation

2018 Inter-Regional J. oJ Organization
& Regulation of Plrysicologico-
biochemical Processes, Voronezh
State University, Russia, V.20, 223-
229

17 Simultaneous preparation of
hydroxyapatite, chitosan and
protein hydrolysate from blue crab
(P or tunus pel agiczs) shells,

2018 Int er -Re gi ona I Jo urna I of
Organization & Regulation of
P hy s i c o I o gic o - b i o ch emic al
Processes, Voronezh State
University , Russia, V.20, 101- 109

18 Preparation of nano-sized
hydroxyapatite from enzyme-
treated bones of tilapia
(Oreochromis niloticus),

2018 Inter-Regional J. of Organization
& Regulation of Physicologico-
b ioche m ical P rocesses, Voronezh
State University , Russia, V.20,
131-137

t9 Enryme-assisted extraction of
curcuminoid lrom Curcuma longa
L. grown in Vietnam, 2019,

2019 Inter-Regional J. of Organization
& Regulation of Phystcologico-
biochemical Processes, Voronezh
State University, Russia, V.21, 117-
124.

III Bii b6o tr6n cic tqp chi khoa hgc trong nufc

Chi6t xuet cec hqp chAt
capsaicinoid trong bdng d6n y td vd
phAn tich bang phuong phep sic ki
l6ng hi6u ndng cao

2009 Tap chi phan tlch Hod, Li,vd Sinh
, 

^; ^t^^^^ ^ 
,- -"hoc - |ap I4.S02/200q. I.47-50

2 IIng dung do mdu k! thuit s6 trong
phan tich dinh luons

2013 Tqp ch{ H6a hoc, T. 5I(6ABC),
2013, trane 680-682

3 Uhg dung sgi carbon trong quA

trinh xri lf nudc nu6i trdng thty
san bi 6 nhi6m

2014 Tap chI Khoa hoc C6ng ngh€ vit
M6i trvdng Ktuinh HoA , s6 5 , thang
\0/2014

4 -i , , ,.1 .
I Ol r.ru noa oreu Kren xu ly noa cuc., , : . , :
vaTl tno oang vtscozvm L nnam

20t4 Tap ch[ Khoa hoc COng ngh€ fi
Mdi trudng Khdnh Hda, 36 412014,



nang cao hieu qua chi6t carotenoid
bdng phuorg phSp b€ m[t d6p rmg

tr. l0- l2

5
Hydroxyapatite fiom solid fish
waste

2014 Tqp chi khoa hoc-Cong nghi Thuy
sdn, 36 4,209-2013
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rmg dung ldm chAt md Thu nhdn
lutein tt hoa cfc v4n thq fng dpng
ldm chAt mdu thuc phAm

2015 Tap chi Khoa hoc C6ng ngh€ vd
MOi trudng Khdnh Hod, s6 2/2015,
rrang 20 , 24-25

IV Beo c6o tei hQi ngb!/ hQi thio qu6c gia, qu5c t6

1
,{urpQepenqua:tuar aKcfl epeccu.f,
x3oQopM rr3ounrparJrr.ra3br B

u[rrxax u gendgtrx rucrsx Zea
mayz L.

2001 Marepua:m gor:lagon
MexIyHapoAHofi KoH OepeHqHr.r
<Conpevenuax Qzslronoru.r
pacreHr.rfi: oT MoneKyn Ao
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FlusxoreuneparypHarr xrrAKocrHaJr
:xctparcqur $euomnux
coeAr,rHeHvtr tr3 BoAHLrx cpeA
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Ung dgng sgi carbon trong xri l;y'
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san xuAt chitin, chitozan vd chO
r.i ^. i ' 'lDren mgr. so san pnam cong ngnlgp
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ho4t tinh ch6ng oxy h6a dua vdo
phAn r?ng Fenton trong hQ

lipid/myoglobin /FI2O2

2012-20t3 C6p truong Chrl nhi6m
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nehi0p HN

6 'Etrect of pre-hrvest frcItr
(harvesting period) and

frctors (calciurn chloride tedne4
AansporEticn tenperdtne, stcmge)

on quality of gren asptragus
(Asmraeus offichalis Lilrrr) "

20t5 Proceedings of the
VBFoodNet20l5 conference
"Food techlology: Towards a
more efficient use of natural
resources", Nha Trang University,
Vietnam, 24-26 November 2015

7 Nshi6n cr?u s6n xu6t ddu th6 tir
tnli bo tr6ns tai Ddk Ldk

2016 Tqp chi Khoa hoc vd C6ng nghQ
Thu'i san, s6 0212016, Tt 19-24

8 Nghi€n ctu anh hudng cria
gelatin, sorbitol, tinh bQt bi6n
.,r ai :^ri a^ 14.ruln oen oo Den oons Ker surml

,1t
ca no

2017 Tqp chI Khoa hoc vd C6ng nghQ
Thui, sdn 2017

9 Nghi6n cuu inh hu&ng cria chd
a^ , t. ,oo rnuy pnan oen cnar rugng

tinh bot bep bi6n tinh vd img, ;.oung rong san xuar surlmr ca
no

2019 Tap chi Khoa hpc vd C6ng nghQ

Thuj,sdn, sd z/20t9, Tr o3-10

Nhn Trang, ngdy 01 thdng I I ndm 2019

Ngudti khai ki tGn

(Ghi rd chthc danh, hoc vi)

'u,t (---------

TS. Thii Vin Drlc
qnWrW



LYLICH KHOA HgC

I. Lf LICH SOLUO. C

Ho vd t6n: Nguy6n Vdn Hda Nam: Nam

Ddn tQc: Kinh

Ndrr\ nu6c nhan hgc vi:2012
r i i .^

Nam Do n em:

Mobrle: 0966337972

Ngdy thring ndm sinh: 08 thang 9 ntrr. 1979 Noi sinh: Bdc Giang

QuO qudn: eic Ciang

Hoc vi cao nh6t: Ti6n s!
Chfc danh khoa hgc cao nh6t:

Chric vu: Grlm diic trung tAm

Dcrn vi c6ng t6c: Trung tdm Thi nghiQm - Thgc hanh - Trudng D4i hgc Nha Traag

Ch5 A ri6ng ho& dia chi li6n lac: T6 21, Hdn NghC - Vinh Nggc - Nha Trang - Khrinh

Hod.

EiQn tho4i: CQ: (0258)2220727 ;

E-mail : hoanv@ntu.edu.vn

rr. QUATRiNHDAO TAO

1. D4ihgc:

HQ cldo tao: Chinh quy

Noi dao tao: Trudng E4i hoc K[{TN, Dai hoc qu6c gia Hd NQi

Nginhhoc: H6a hoc

Nu6c <Ido t4o: Vi0t Nam

2. Sau tl4i hgc

o Thac si chuyCn ngdnh: H6a hgc

Noi dao tao: Trudmg Dei hqc Dd Lat
b.tr Tidn si chuy6n ngi'nh: H6a k! thuQt

Nsi ddo tao: Dai hqc Yeungnam, Han Qu6c

Nam t6t nghi6p: 2001

TOn luQn iin: "Synthesis of polymers and polymer-metal nanocomposites using clean

solvents including supercritical carbon dioxide and ionic liquid".

Ndm c6p bing: 2008

Ndm cAp bing:2012

3,Ngo4ingft 1. Anh vdn Mric d6 sir dUng: th6ng th4o



rrr. euA rRiNH cONG rAc cnuytx nn6x

rv. euA rniNnNcmf,n ctUxnoa ngc
1. Cdc dd tii nghiOn criu khoa hgc di vh dang tham gia:

Thli gian Nai c6ng tdc Cdng viQc rlim nhiQm

2001 - nay BQ m6n H6a - khoa Cne Ui6n -
Trudng DH Nha Trang

Giao vi6n

2016-20t7 Trung tAm Thi nghiQm - ThUc hanh,
Trudng DH Nha Trang

rno glam ooc

8/2017 -nay Trung tdm Thi nghiQm - Thgc hanh,
Truhng DH Nha Trang

Girim d6c

TT TOn aI6 tiri nghiGn criu Nim bit
AAulNem

hoin thinh

Dd taf cdp

NN' B0'
ngirnh,
trudrne)

Tnich nhiQm
than gia

trong ttd tiri

1 Nghi6n cr?u chC tqo vat lieu
aerogel dua tr€n n6n graphene
c6 cAu truc 3D img dung cho
si6u tu hiOu ndng cao

2016-20t7 Dd tdi c6p BO

(Quv
NAFOSTED)

Cht nhi€m

2 Nghi€n criu thu nh6n vA xiic
dinh tinh chAt cua
hydroxyapatit c6 kich thudc
rnno t6ch tri xuons c6

20t7 -20t8 t e rzu ngnren
cap c0 so

(TruongDH
Nha Trang)

Cht nhi€m

3 Nghi€n ciru sAn xudt c6c sAn

^t A- .;; tui cia iXnc fir -1 
{

prrd.ur Brd u-l Bra |,duB ru prle
liQu t6m <16 img dpng trong
nong ngnlep

2014-2018 oA tx cAp n6

1odtxNgtri
dinh thu)

CQng t6c vi6n
chinh

4 20t8-20t9 Du rin c6p B0

@UAnFIRST)
CQng t6c vi6n

chinh

) Nghi6n cr?u chd t4o t6 hgp
nano c6 d6 x6p cao vd di-6n

dung cao st dUng gtaphene vd
sunfua kim loai img dung ldm
vdt li€u di6n cgc cho si6u tu

20t9-202r DA tei c5p BQ

(Quv
NAFOSTED)

Chn nhiOm



2. C6c c6ng trinh khoa hgc ili c6ng b6: chi tiCt taJhbJ/orcid.org/0000-0002-7476-
2943

MQt s6 c6ng trinh ti6u bi6u

TT TGn c6ns trinh NIm cdne b6 TGn tap chi
1

heparation of poly(vinyl

pivalate) microspheres by

dispersion polyrnerization in

an ionic liquid and

saponification for the

preparation of poly(vinyl

alcohol) with high

syndiotacticity

2010 European Polymer Joumal 46

Q010)2190-2198 (thuQc lo4i: SCI,

ISSN: 0014-3057). 56 trich d6n: 9

2 In situ growth of hierarchical

mesoporous NiCorSo@MnO,

arrays on nickel foam for high-

performance suprcapacitors

20ts Electrochimica Acta 166 (2015)

302-309 (thu6c lo4i: SCI, ISSN:

0013-4686. 56 trich dan: 79

3 Hierarchical mesoporous

graphene@Ni-Co-S arrays on

nickel foam for high-

performance supercapacitors.

20ts Electrochimica Acta 161 (2015)

351-357 (thuQc lo4i: SCI, ISSN:

0013-4686. 56 trich dan: 83

4 Covalently bonded reduced

graphene oxide/polyaniline

composite for electrochemical

sensors and capacitors

20t5 Journal of Electroanalyical

Chemistry 758 (2015) 148-15 5

(thu6c loai: SCI, ISSN: 1572-6657 .

56 hich dan: 39

Three-dimensional composites

of nickel cobalt

oxide/graphene on nickel foam

for supercapacitor electrodes

and preparation method

thereof

20r8 Patent No.:

us9,928,967 B2

(do Cpc s6 htu tri tu6 Hoa Kj cAp)



3. Giii thu,&ng (ve KH&CN)
. Best presentation award of The 6th Intemational Conference on Separation

Science and Technology, October 2010 (China).

Nha Trang, ngay 30 thdng 10 nim 2019

ui Ngudti khai ki t6n

| ^ ,.-'
n4^J4'ot/v

Nguy6n VIn Hda



LYLICII KHOAHOC

Chric danh khoa hpc cao nhAt: PGS-GVCC NIm b6 nhiom: 2018

Chfc vu (hi6n tai):

Don vl cong t6c: Khoa C6ng nghQ ThUc phdm

Chd d rieng ho?c dia chi li6n lac: 8 Tran Thi Tinh, Thanh ph6 Nha Trang

DiQn tho4i li6n h6: CQ:

Fax:

II. QUA TRiNH DAo T+o
1. D4i hgc:

HO tldo tao: Chinh quy

Noi ttdo tao: Dai hqc Thiry san

Ngdnh hgc: C6ng nghQ Chti bi6n Thriy sAn

Nudc cldo tao: ViQt nam Ndm t6t nghi6p: 1993

Beng dAi hqc 2: Ti6ng Anh N[m t6t nghi€p: 1998

2. Sau <I4i hgc

- Thac si chuy6n nganh: C6ng nghQ Ch6 bi6n Thiy san Ndm c6p bdng: 2001

Noi ddo tao: Dai hgc Nha trang

-.i- I i6n sT chuyen ngdnh: Ddc t6 thuc phdm

r. Lf LrcH soLuqc
Ho vd t6n: Nguy6n Thuan enl
Ngdy, thring, ndm sinh:30/6/1969

Qud qurin: Quang Ngai

Hoc vj cao nhAt: Ti0n sy

3. Ngo4i ngfr: 1.Titlng Arh
r r;A-^ pt ,'z. Iisrrtsrrrap

Gi6i tinh: Nt
Noi sinh: Hd n6i

DAn t6c: Kinh

Ndm, nu6c nhdn hgc vi: 2010, Ph6p

NR: 058 3874700 DD:0905127555

Email : anhnt@ntu.edu.vn

Ndm c6p b6ng: 2010

Mric d0 srl dqng: t6t

Mric d0 srt dung: t6t

Noi ildo tao: Dai hoc Brest, Ph.{p

- T€n ludn rin: Drinh gi6 nguy co cria ngudi ti6u dtng d(5i voi kim loai ndng vd tl6c t6
gdy liQt co (PSP) c6 trong nhuy6n th6

TRTJON

OAI Hl



IrI. euA rnimr cONc rAc cnwEN vrON

rv. euA rninrnxcnffiN cuIJKrroA Hec

l.-Cdc cdng trinh khoa hgc tti c6ng b5: (t6n c6ng trinh, n5m c6ng bii, noi c6ng
b6...)

Thiri eian Ncri cdne tic C6ng vi6c dim nhi€m

1993-nay 86 m6n DAm b6o ch6t
lugng vd an todn thgc
phAm- Khoa C6ng nghO
Thuc phdm, Dai hoc Nha
Trang

Giang day:

-Quan lj Ch6t luqng

-An toan Thuc phAm

-Phdn tich thuc phAm

-D6nh gi6 c6m quan

-Quan lf an toan thuc phim

TT TGn c6ng trinh Niim
c6ne b5

T6n tgp chi

Evaluation of Shellfi sh Consumption
in Nha Trang City, Southem Coastal
Vietnam

2012 Mal J Nutr

2. Risk assessment to heavy metals in
shellfish for the population in Nha
Trang city, Vietnam. Journal of
Environmental Health @6, dugc
chdp nhQn tldng s6 th6ng 3.2013)

2013 Joumal of Environmental
Health

3.
Relevant shellfish consumption data
for dietary exposure assessment
among high shellfish consumers,
Westem Brittanv. France.

2011 Joumal of Environmental
Health

4. A Preliminary Risk Assessment of
Human Exposure to Phycotoxins in
Shellfish: A Review

20r1 Human and Ecological Risk
Assessment: An Intemational
Joumal

5.
Hdm luqng- chi trong c6c lodi tlQng
vat then mOm vd gi6p xrlc 6 thanh
ph6 Nha Trang.

2012 Tap chi Khoa hoc - Cdng
nghQ Thfiy san

6.
Ti6u thu m6t sO loai dQng vQt ttrAn m6m

, i,- -va glap xac o uumn pno t\na I nmg.
2012 T4p chi Khoa hoc - C6ng

nshd Thtv sAn

7.
Ti€u thu m6t s6 loiri tl6ns vdt than
m6m vd gi6p x6c 6 thdnh ph6 Nha
Trans

2012 Tap chi Khoa hoc - C6ng
nghQ Thfry san

8.
Ddr/:' gi6 phoi nhi6m thuy ngAn do
tiOu thu c6c hii san d Nha Trang

2012 T4p chi Khoa hgc vd Ph5t
tri0n

9.
Hdm luqn_g thu6c trir sAu lindan
trong nluyOn thO d Nha Trang

2012 Tap chi Khoa hgc - C6ng
neh6 Thiy san



10.
Hdm lu-o. ng thiry ngAn trong c6c lodi
hdi san duoc ti6u dLrng ptrO Uien O

Nha Trang

2011 T4p chi Khoa hoc vA Ph6t
tri6n

l1 Kh6o s6t tinh hinh ti6u thu vd hdm
luong m6t s6 kim loai nqng d
nhuydn th6 bdy brln tai Nha trang-
Kh6nh hda

2011 Tap chi Khoa hoc C6ng
ngh6 Thriy sin

12. Thfiv tri6u d6 vd an todn thuc ohAm 2012 Tap chi Thu6c & suc kh6e

13.
C6ng dgng cr-ia anthocyanin trong
thuc phdm

2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

14. M6i nguy ttQc t6 nAm m6c aflatoxin
vd bi6n ph6p phdns nsira

2012 - ,,-, A ^rap cnl I nuoc d( suc Knoe

Dtng gi6 tt6 an toan 2012 Tap chi Thu6c & suc kh6e

16. M6i nguy ttudng h6a hoc cyclamate
vd bi6n phdp phdns nsira

2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

t7. Cin chdt phAn dinh du6ng trong thuc
phdm

2012 - i,-' i ^rep cru rnuoc da suc Knoe

18.
ChAI miutartrazine trong thuc phdm 2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

19. M6i nguy trifluralin c6 trong thuy
san

2012 r ap cnl t nuoc ac suc Knoe

20. Formol vd sric kh6e con nsudi 2012 Tap chi Thu5c & suc kh6e

21. Hi€u bi6t v6 thuc phdm chi6u xa 2012 T4p chi Thu6c & sirc kh6e

22. Chdt ttQc tu nhi6n solanin c6 trong
khoai tdy vir cd chua xanh

2012 Tap chi Thu6c & suc kh6e

zJ. Thi€u hodc thira fluor d€u g6y hai 2012 - ,,-, i ^I ap cnl t nuoc tc suc Knoe

24. Clenbuterol trong thit heo si6u nac 2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

25. D6c t6 cd n6c 2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

26. Thgc phdm chria sulfite vd sric kh6e 2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

27. Th6n trgng khi sr? dung c6c sin
phdm c6 chria aspartam

2012 Tap chi Thu6c & sric kh6e

28. M6i n.guy-trans fat trong thuc ph6m
cne Dlen san

2012 Tap chi Thu6c & suc klroe

29. Thuc phAm bi6n d6i gen vdL sg an
todn cho sr?c kh6e con nsudi

20t1 - ',_. ,( ^rap cnl tnuoc ag suc l(roe

30. Biet vC han the dd tu b6o vO sric
kh6e

2011 Tap chi Thu6c & sric kh6e

Jt. NgQ dQc histamine 201r T4p chi Thu6c & sric kh6e

JZ. MOi nguy nitrat, nitrit vd
nitrosamine v6i sr?c kh6e

2011 Tap chi Thu6c & sr?c kh6e

33. DQc td gAy li6t co PSP trong nhuy6n
the

2011 - ,,-, r ^rap cnl l nuoc ag suc KJ]oe

34. Nghidn criu anh hudng chAt luqng
cira Moi d€n chit luons cua surimi

r999 Tdp san khoa hoc vd k! thudt,
Trudng Dai hoc Nha trang



35. So srinh vd lua chon phuong phrip
x{c tlinh histamine

2004 TAp san khoa hgc vd k! thu{t,
Trudns Dai hoc Nha trang

JO. QIM- MQt c6ng cg hfiu hiQu tl6 x6c
tlinh chAt luqng cua c6

2005 Tflp san khoa hgc vd k! thuAt,
Trudng Dai hqc Nha trang

37. Gi6m s6t vO sinh trong c6c nhd mdy
ch6 bi6n thuj' sAn, Tdp san khoa hgc
vdkVthu4t

2006 TAp san khoa hgc vd kl thuQt,
Trudng Dai hqc Nha trang

38. Vdn tl€ st dgng "Green Malachite"
trong s6n phAm thuj' sAn viQt nam

2006 Tdp san khoa hoc vi k! thuQt,
Trudne Dai hoc Nha trang

39. Phdn tich san ohim thtv san 20r0 Nhd xudt ban Khoa hoc vd K!
thuat

40. Quan lf ChAt luqng Thiy san 2006 Nha xuit ben N6ng nghiQp

NHA TRANG

A HoC vA co[G NGHq

1nfflrlrfl,Pf,

NhaTrang, ngay 4 thdng II ndm20l9

PGS. GVCC. Nguy6n Thudn Anh



LYLICHKHOAHOC

r. Lf LICH So LrI-o. C

Hg vd t€n: MAI TfU TUYET NGA

Ngdy, th6ng, ndm snth:23/12/1971

QuO qu6n: Vinh Trung, Nha Trang
. , 

^. -.^.nQc v! cao nnar: rren sy

Chrlc danh khoa hoc cao nh6t: /

3. Ngogi ngfr: 1. Anh

2. Nga

3. Ph6p

Gi6i tinh: Nir

Noi sinh: Thanh H6a

Ddn t6c: Kinh

Ndm, nu6c nhdn hoc vi: 2010, Iceland

Nem b6 nhiCm: /

Ndm t6t nghiOp: 1995

Milc d6 srl dung: D

Mric tl6 sri dung: D

Mirc cl6 srl dung: B1

Chrlc vu hi6n tai: Giang vi6n chfnh, Ph6 trudng Khoa C6ng nghQ Thr,rc phdm

Don vi c6ng tric hi6n tai: Trudng D4i hgc Nha Trang

Ch6 d riCng ho{c dla chi li0n l4c: 33/6 Nguy6n L0 Tractr, Vinh Nguy0n, Nha Trang,
Kh6nh Hda

DiQnthoaili€nh6: CQ:058.3831149 NR:058.3881721 DD: 0914074318

Fax: 058.3831 147 E;mail: maingats@gmail.com

rr. QUATRiNHDAO T4O

1. D4ihgc:

H0 <ldo tao: Chinh quy

Noi ddo t4o: Trudng DH Thriy san Kaliningrad (cf,, nay ld Truong DH T6ng hqp Qu6c
gia Kalingrad), CHLB Nga

Ngdnh hoc: C6ng nghQ Ch6 bi6n rhriy san

Nu6c dio tao: CHLB Nga

2. Sau tl4i hgc

- Thac si chuy€n ngdnh: C6ng nghQ ChO bi€n Thty s6n Ndm cdp bdng: 2000

Ncri ddo tao: Trudng Dqi hqc Thriy s6n (c[ nay ld Truong DH Nha Trang)

-.,(- Ti6n si chuy6n ngdnh: Khoa hgc Thgc phdm Nem c6p bang: 2010

Noi tlio t4o: Trudng Dai hqc Iceland, Iceland

- T€n luAn 6n: "Ndng cao quin lj chSt fuqng thyV san tuoi, trong chuSi cung ung
th6ng qua cai thi6n hau cdn vd ddm b6o truy xu6t ngudn gi5c" (Enhancing quality
management of fresh fish supply chains t}rough improved logistics and ensured
traceabilitv)

t
K



rlr. euArRiNH cONG rAc cnwtNuOx
Thdti sian Noi c6ne t6c C6ne vi6c dim nhi6m

Tirthring 0111996

d6nrhhne4/2011

Trudng Dai hqc Nha Trang Giing vi6n

Tt thang 5/2011

d6n nay

Trudng Dai hqc Nha Trang Giang viOn chinh

Tirth6ng 11/2011

cl6n nay

Trudng D4i hgc Nha Trang Gi6ng viOn chinh, Ph6 truorrg
Khoa C6ng ngh€ Thlrc ph6m

IV. QUA TRiNH NGHIEN cfl] KHOA IISC
1 Cdc dA ted ngbiGn crfru khoa hgc dii vdr tlang tham gia:

TT TOn dA tdi nghi6n crim Nin blt
dAuA{dm

hodrn
thdnh

DA tdi c6p (NN,
BQ, ngirnh,

truimg)

Trich nhiQm
tham gia trong

dd tni

I "Nghi0n cftu dr)ng tia cgc
tim trong b6o quin mqc
kh6, c6 kh6 vd chd cf'

2003/2004 E€ tai cAp BQ

me s6 82003-
33-25

C6ng tiic vi€n

2. "Nghi€n crlu thu n!On, dac
tinh cria protease ddu tdm
sf vd img dqng trong thriy
phdn protein"

2006 D€ tdi cdp BQ

ma s6 82006-
l3-08

Cht nhiCm dC tai

3. "Nghi6n ctu img dung
cdng ngh6 ch6 bi6n c6c san
ph6m tir rong sun
Kappaphycus alvarezii
(Doril"

2007/2009 od tai c6p xna
nu6c md s6
KC.CB.O[.27lC
T-KC.CB.O1

Phu trech de Ai
nhffi'Nghi0n
cr?u b6o qu6n
rong sun nguy6n
lleu Kno

4. 'Ung dtngthang di6m chi
sd chdt luqng QIM tong
nghiOn cfu vd clao tgo nganh
c6ng nghQ thg.c pMm vd
c6ng nghO ch6 bi€n thiy
sin"

2012/2013 Dd tai c6p
Trudng:
TR20l2-t3-24

Chu nhi6m dC tai

5. "!{0tr t6c nghiOn ctlu, thidt
k0 vd chO t4o hQ th6ng
gi6m s6t sri dlmg m4ng
cim bi€n kh6.ng ddy trong.
ki€m so6t chdt 1u0ng ver tiCt

r r x.
Klem nang ruqng cno cnuol
hdu cdn thty san lanh"

2014/2016 NhiQmvuNghi
dinh thu voi
Trung Qu6c

Chn nhiCm dC tai



6. "Developing and
integrating novel
technologies to improve
safety, transparency and
quality assurance of the
chilled,/frozen
food supply chain - test

case fish and poultry"
@roject acronym: CHILL-
oN)

2008D0r0 Project No.:
FP6-016333-2.
EU Sixth
Framework
Programme

Tham gia

7. Hd tq xAy drmg hO so (s6
ghi chdp) vd hucmg d5n ghi
chep hO so truy xuat nguOn
g6c cho c6c fu li thu mua"

2010 DUTinPOSMA:
DARDIFSPS-
rvPosMA/2O10/
1.1.s.2

Tham gia chinh

8. "C6ng nghQ girim s6t ch6t
Iu.crng vd truy xudt ngu6n
g6c thriy sin trong chu6i
cung img bdng RFID"
@FlD-based Dynamic
Monitoring and
Traceability Technology
for Fish Product Quality
During Cold Chain)

20r1/2012 Dg 6n do qu!
hqp trlc nghiOn
cr?u vd c6ng
ngh6 Trung-ViOt
tai tro theo k6t
qud cta Hdi,.,;. ., , -,---ngnl ran mu vlll
clxr uy Dan Hon
hqrp hqp Lic
KHCN hai nu6c
Trung - ViQt. 8-
07s

Tham gia chinh

9. '}.lghiOn cfu c6ng nghQ vd
thi6t bi b6o quan, ch€ bi6n
rong nho (Caulerpa
lentillifera) quy m6 c6ng
nghidp"

2013/2015 OC Ai nqng
,.t .( --.olem cap -Nna
nudc:
KC.07.08/11-15

Tham gia

10. "Nghi6n cuu chi! bi6n mQt
s6 sdn phdm tt cay md11g

ldy (As p ar a gu s ffi c in al i s
Linn) tr6ng tai Ninh
Thu.an"

2013-2015 DC tai c6p tinh
Ninh Thudn

Tham gia

11. "Nghi0n cfrl thi0t t6, chti
tao h0 thting l4nh sdn xriit
d6 l6ng clO b6o quan so bQ

c6 ngrl tlai ducrng, chiu
tr6ch nhi6m chinh cho n6i
dlng 4 "NghiAn cilnt niy
dqng quy trinh c6ng nghQ
so chA vd bdo quan cd ngi
ilqi duons bdnp dd ldns" .

2018-2020 D'f trgng diOm
cdp Nhd nu6c,
thuQc Chuong
trinhKH&CN
. ,.4 t
IISng Olem cap
qu6c gia Md
s6:KC.05.10/16-
20

Tham gia chinh

l^or,TR

DA

\uttr

\



2. Cic cilngtrinh khoa hgc tti c6ng b6:

TT TGn cdng trinh Nirn
c6ne b6

TOn tgp chi

1. DAnh gi6 dQ tuoi vd du do6n thoi
gian bAo qu6n cria c6 trich trong
nu6c tt6 bdng thang cli6m c6m
quan Torry vd phuong phdp
ph6n tich md ta tlinh luqne

2007 Tap chi Khoa hoc - C6ng nghQ

Thriv sin: 56 0212007. 53-58.

2. Benefits of traceability in fish
supply chains - case studies

20t0 British Food Joumal. Vol I l2(9).
976 - t002.

3. Evaluation ofa seafood firm
traceability system based on
process mapping information -
More efficient use of recorded
data

2010 International Joumal of Food,
Agriculture & Environment: Vol
8. (2), s1-se.

,1 Temperature Mapping of Fresh
Fish Supply Chains - Air and
Sea Transport

2012 Joumal ofFood Process
Engineering 35, 622456, DOI:
10.r1rr/i.r74s-
4530.2010.0061 1.x.

5. Performance of a photochromrc
time-temperature indicator
under simulated fresh fish supply
chain conditions

20t1 Intemational Joumal of Food
Science & Technology, 46(2),
297-304.

o. Continuous quality and shelf life
monitoring of retail-packed fresh
cod loins in comparison with
conventional methods

2011 Food Control, 22(6), 1 000 - 1007 .

7. Temperatwe Mapping of Fresh
Fish Supply Chains - Air and
Sea Transoort

2012 Joumal ofFood Process
Engineering 3 5, 622-65 6, DOI:
10.l1lr/i.174s-
4530.2010.0061 1.x.

8. Fermentation of Cocoa with
Addition of Lactic Acid Bacteria

2014 Khon Kaen Agriculture Joumal 42
Suppl. 4: (201 4), 21 1 -217

9. Sensor,v Changes of Chill-stored
Black Tiger Shrimp as Evaluated
by Different Methods

2017 The Intemational Joumal of
Science & Technoledge. Volume
5, Issue 4, April 2017 : l1'7 -124.

10. Kinetics of quality changes of
Pangasius fillets at stable and
dynamic temperatures,
simulating downstream cold
chain conditions

2017 Journal of Food Quality, Volume
2017 (2017). Article ID 2865185.
9 pages



11. Survival prediction syslern lbr
waterless live Chinese Sturgeon
transportation based on
ternperatlrre related glucose
changes

2017 Journal ofFood Process
Engineering (2017). c I 2646.
https://doi.org/1 0 .1 1 1 1 ljfpe.12646
. (scrE)

t2. Developrnent and evaluation of
key ambient lactors online
monitoring system in live
Ure c h i s uni c i nclzrs transporlation
strategles

201 8 Computers and Electronics ilr
Agriculture (201 8), 1 45, 43 -52

lJ. Modification of Quality Index
Method Scheme for Nile Tilapia
Fillets and Application in
Quality Assessment of the
Product Stored at Low
Temperatures

2019 Pertanika Joumal of Science &
Technology (JST) Vol.27, No. S1

(Special Issue): 137 - 147.
(scoPUS, ESCD

14. Sg thay tt6i s6 iuong vi khudn
lactic trong quil trinh l6n men tg
nhi0n h4t ca cao vd tuy6n chon
cnung vr Knuan racuc ulcn nqp
cho ou6 trinh 16n men ca cao

z013 Tao chi Khoa hoc - Cdne nsh€
Thriy sdn so2/2013. trang I I8-
122

i5. XAy dr,ng c6c thu6c tinh cdm
quan cira c6 b6p nudi
(Rac hyc e ntr on c anadum) cho
phdn tich m6 ta tlinh luqng
(QDA)

2013 Tap chi Khoa hoc - C6ng ngh€
Thty san, s6 3 12013, trang 27 -32

16. Tuy6n chon chirng vi khu6n
lactic khri cyanua t6ng thich hqp
tr€n m6i truone bd sin

2014 Tap chi Khoa hoc - C6ng nghd
Thty sin, s6 2/2014, trang 67 -72

17. Cdc y6u tO dnh huong dln ti lQ

n6y m6m cua hat lua gi6ng OM
4900 theo thdi sian bdo quan

2016 T4p chi Khoa hgc - C6ng nghO

Thriy sarl s6 ZlZOrc, tang 87 -92

18. Nghi0n c{ru mdt tlQ Coliform vd
E.coli 1rdntdm sir nguyOn liQu
khi b6o quan d nhiQt <lQ duong
thdp

20t6 T4p chi Khoa hoc - C6ng ngh6
Thriy san, s6 412016,trang91-99.

79. Study on the comrts of colilbrrns
and Escherichict coli in lra
calfish (Pangasiu.s

hypophth al m us) fi llets during
isothermal and non-isothermal
temperatue conditions.
simulating do\ stream steps ol'
cold supply chains

2016 T4p chi Khoa hoc Ki thu6t Ndng
Ldm nghidp-Trudng Dai hoc
N6ng Ldm Tp. H6 Chi Minh, s6
6l20l6.tang 4l-49
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20. ^ r .i ,t. , ,
5U Dren oot cua tuong cofllorms
vit Escherichia coll griy nhiErn
trdn c6 16 phi khi b6o quan d

., t
n_nlet oo ouons tnaD.

2018 Tap chi Khoa hgc Trudng D4i hgc
Cdn Tho. 54 (56 chuyOn d6: Thiry
sdn) (2)/2018: 195-201

21. I.Ap dUng phucnrg ph6p phan tich
m6 t6 tlinh luong (QDA) vd., , a.,
l orry rrong oann gla cnar luqnB
cim quan cira fi llet c6 tra
(P on gas i tts hyp op h tha I n us) bito
qurin lanh o nhi€t d6 l'C vd 4"C

2018 Tap chi Khoa hoc - C6ng nghe
Thuy sdn, Trudng D4i hoc Nha
Trang, s6 2/2018:46-53

22. MQt s6. P.s eudo nlonas.spp. vit
t6ng s6 vi sinh vdt hi6u khi trdn
cri 16 phi phi l€ bio qu6n d nhiqt
oo tnap

2019 Tap chi.Khoa hoc C6ng nghO Vi6t
Nam-So 9( I 06)/301 s: 1 5 I -1 57

z)- Application of Quality Index
Method, Texture Measurements
and Electronic Nose to Assess
the Freshless of Atlantic Herring
(Clupea harengus) Stored in Ice

2009 World Academy of Science,
Engineering and Technology, Vol.
57,pp.371-377, WASET,
Amsterdam.

1A Temperature controlled
transportation altematives for
fresh fish - air or sea?

20t0 J. S. Arlbjom (Ed.), Logistics and
Supply Chain Management in a
Globalised Economy. Proceedings
of the 22nd Arnual NOFOMA
(The Nordic Logistics Research
Network) Conference, June l0-1 1,
2010. (pp. 147-162). Kolding,
Denmark: Departrnent of
Entrepreneurship and Relationship
Management, University of
Southem Denmark.

25. Development of a quality index
scheme for sensory evaluation of
chill- stor e d P a n g a s iu s
hypophthalmus fillets.

20t2 Chye Fook Yee, Lee Jau Shya,
Siew Chee Kiong, Noorakmar Ab
Wahab. and Ramlah Mohd Rosli
@d.), Traditional resources :

Scientifi c approaches towards
quality foods. Proceedings of
Intemational ConJerence on Food
Science and Nutrition 2072
(ICFSN 2012), 2-4 Aptil2012
(pp. 819-829). Kota Kinabalu,
Sabah, Malaysia. ISBN 978-983-
2641-90-2. Published in Malaysia
by School ofFood Science and
Nutrition Universiti Malaysia
Sabah.



26. Development of New Product-
Nectar from WrldMango Bouea
opps i tifolia (Roxb) Me is sn.

2012 In Buhri Arifin et al. (Ed.),
Greening the Technologies and
Resources for Human Wellbeins.
Proceedings of Universiti
Malaysia Terengganu 1 lth
intemational Annual Symposium
on Sustainability Science and
Management (UMTAS 2012), 9-
11 Jt;,ly 2072 @p.694-697).Kuala
Terengganu, Malaysia. e-ISBN
97 8-9 67 -5366-93-2, Published in
Malavsia bv WordPress.

27. Enhancing quality management
of fresh fish supply chains
through improved logistics and
ensured traceability

2010 PhD dissertation, University of
Iceland, Iceland.

28. Developing a quality index
scheme for chilled Japanese
flying squid (Zo darodes
pacificus)

2013 Proceedings ofthe 5th Cold Chain
Management Workshop,
University Bonn, Bonn, Germany,
10-11 June 2013

29. An ovewiew on aquatic food
production situation in Central
Coast of Vietnam

2013 Book of abshacts of the
Workshop on Utilization of
waste/rest raw materials and by-
products in the fish processing
industry: Opportunities and
Challenges. Nhatrang University,
Vietnam, December 2013

30. QIM Scheme Development for
Chilled-stored Farmed Cobia
( Rac hy c e ntr o n c anadum') Slices

2013 13th ASEAN Food Conference
2013 - 4FC2013, Singapore, 09-
11 Seotember 2013

tl. A Traceability System of a
P angas ius Hypop ht hal m us
Processing Company in Vietnam

2013 Proceedings of the VBFoodNet
2013 "Developing the supply
chain towards more healthy food".
Ha Noi University of Agriculture,
Ha Noi. Vietnam. 11-13
November 2013

)L. Application of quality index
method for freshness evaluation
of chilled-stored farmed cobia
(Rachyc e ntr o n c anadum)
portions

20r4 Proceedings of SPISE20i 4
Summer Program in Sensory
Evaluation, 25-27 July 2014,
Vietrnm National University,
HCM City Pulishing House (pp.
2r-26)

.] t. The isolation and identifrcation
of predominant microorganisms
in natural fermentation ofcocoa

20t5 Conference Handbook IJFST 50th
Celebration Conference: The
future of food innovation,



from Highland region of
Vietnam

nutrition and technoiogy Tuesday
17 to Thursday l9 February 2015.
Lincotn University, New Zealand,
pp.34

34. "Which conventional assessment
method should be used in quality
and shelf life evaluation offresh
fish: the case of fanned Tra
catfish (Pangassius
hl,p6phthalnus)"

2075 World Seafood Congress 2015
(WSC2015) "Upskilling for a
Sustainable Future", Grimsby,
UK, 07-09 September 2015.

Jf. Application of quantitative
descriptive analysis (QDA) in
char acteizrng sensory attributes
of aquatic products: the case of
Viel.namese larmed black tiger
shrimo

2015 Abshact in the Proceedings of
VBFoodNet 20 1 5 Intemationa.l
Conference on Food Technology:
Towards a more efficient use of
nafural resources, November 24-
26, 2015, Nha Trang University,
Nha Trang, Vietnam, pp.45

36. Changes of specific spoilage
organisms in black tiger sll'imp
(Penaeu,s monodon) stored at
low temperatwes

2016 Abstract book ofthe FoodFactor I
Conference "Established,
emerging and exploratory food
science and tech nology", 2- 4
Novenrber 2016, Univelsity o1'

Barcelona, Barcelona, Spain,
pase:64.

Study on the counts of coliforms
and Escherichio coli inTra
catfrsh (Pangasius
hyp op ht hol m zts) fillets during
low temperature storage

20r6 Proceedings of the Sustainable
agriculture and environment -
SAE2016 Conference, 13-14
December 2016, Nong Lam
University, Ho Chi Minh city,
Vietnam, page 109.

38.
,.:

ulao tflnh: " l ruy xuat nguon
g6c thriy san"

2016 Nhd xudt bdn N6ng nghiQp
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Nha Trang, ngay 31 thdng I0 ndm 2019

Nguci khai ki tOn

TS. Mai Thi TuyAt Nga



LY LICH KHOA HOC

Ngdy th6ng ndm sinh: 08 thring 02 ndm 7972 Noi sinh: Hai Phdng

r. Lf LICH soLrlgc
Ho vd tdn: Ng6 Thi Hodi Duong

Qu6 quan: Nam Dinh
. , i. ^.ir1OC Vl CaO nnat: 1len sy

Nam: Nt

DAn tQc: Kinh

Ndm, nu6c nh6n hoc vi: 2015
1 1;. ^.' r i '.^Chuc danl khoa hoc cao nhat: GAns vi6n chinh Nem bO nlu€m: 2011

Chric vu: ViQn Trudng

Don vi cdng t6c: ViQn C6ng nghQ Sinh Hqc vd M6i tuong - Trudng E4i hqc Nha Trang

Chd O rieng hodc tlia chi li0n lac: 63/13/16 Nguy6n Thi Minh Khai - Tdn Ldp - Nha

Trang - Kh6nh Hod.

Di6n thoai:

CQ: (02s8) 3831149 hoac (02s8) 246130r;

NR: (02s8) 3553035;

Mobile: 0914070670

Fax: (0258) 3831147

rr. QUA rRiNH EAO TAO

E-mail: hoaiduong@ntu.edu.r,n

1. D4i hqc:

HQ tlao tao: Chinh quy

Noi ddo t4o: Trudng Dai hqc Thny sAn Nha Trang

Ngdnl hoc: C6ng nghQ Chti bi6n Thriy san

Nu6c dao t4o: Vi6t Nam Ndm t6t nghiQp: 1994

- Bing tl4i hgc 2:

HQ ddo tqo: Tai chirc

Noi tldo tqo: Trudng D4i hoc Ngo4i ngt HdNQi

Nganhhoc: Ti6ngAnh

Nu6c tlao tao: Vi6t Nam Ndm t6t nghiOp: 2000



2. Sau dgi hgc

- Th4c sichuydn ngd,n}: C6ng nghQ Chti bi6n Thrly san

Ndm c6p bing: 2000

Noi ddo tao:.Trudng Dqr hgc Thriy san

-.^ ,^^ri i -r,- lren sr cnuyen ngann: uong ngne Lne oren l nuy san

Nem cAp bing: 2015

Noi ddo tao: Truong D4i hgc Nha Trang

TOn ludn an: "T6i uu h6a qu6 trinh thu nhan chitin-chitosan tir phti ligu t6m the chan
.J rJ ^ it.rr5ng nhdm ndng cao chdt lugng vd hiQu quA"

3. Ngo4i ngf: Ti6ng Anh Mric d0 sr? dUng: Stl dUng thanh thao

rrr. euA rRiNH CONG rAc cnuvtt{ NI6N

IV. QUATRiNHNGHIf;,N CIiUKHOA HQC

1. Cdc ald thi nghiGn crfru khoa hgc tI6 vh tlang tham gia:

Thoi eian Noi c6ne tac C6ne viOc <lAm nhi0m
1994 - 1995 Khoa Ch€ Bi6n - Truong Dai

hoc Thriy sAn - Nha Trang
Giang vi6n t{p srr

1995- 2002 Khoa Chd Bi6n - Trudmg D4i
hoc Thiry sin - Nha Trang

Giang vi6n

2002-2006 Khoa Ch6 Bi0n - Truong E4i
hoc Thiry s6n - Nha Trans

Gang vi6n, ph6 hucrng bQ

m6n
2006 -2010 Khoa ChO bi6n - Truong Dai

hoc Nha Trang
Giang viOn, tru6mg bQ m6n

2010 - 4/2011 Khoa C6ng nghQ Thgc ph6m -

Trudme Dai hsc Nha Trang
Giang vi6n, tru<rng bQ m6n

5t20rt -7/2017 Khoa C6ng nghQ Thr,rc phAm -

Trudns Dai hoc Nha Trang
Giang viOn chffi, trudng bQ

mdn
Tir 8/2017 - Nay ViQn C6ng nghQ Sinh hqc vd

Mdi truong - Trucrrg Dar hqc
Nha Trans

GiAng vi6n chinh - ViQn
truorrg

TT Tdn d6 tAi nshiOn cr?u Nem b6t
aaun'qam

hoan thdnh

Ed tai cdp (NN,
BQ, nganl,

truong)

Trdch nhi9m

tham gia

trong dA tdi



1. Nghi0n cfu qu6 trinh 6xy hga
lipid vd acid b6o cria san phdm
cir bcrp (Rachycentron
canadum) phi 16 trong chd bi6n
vd bAo quan d6ne lanh

2014 -20t6 820t4-13-11,
86 GD&DT

Tharh vi0n

2. Nghidn criru c6ng ngh6_ san xuAt
vd rmg dung ch6 ph6m
olygosaccharid (olygochitosan
vd olygochitin) d6 bAo qudn sau
thu hoach nguydn 1i0u thuf san
<t6nh bit xa bd

20tl -2015 KC.07.02/tl-15,
Nhd nu6c

C6ng tiic vidn

3. Nghi6n crlu s6n xuAt chd phAm
sinh hoc sri dgng vdo vifu nAng
cao si6 tri sri dune cira bd sAn

2012 -2015 82012-t3-04,
86 NN&PTNT

C6ng tdc vi6n

4. D1t {in SRV2701 (Du dn Norad)
vd Ndng cao ndng lgc ddo t4o
vd nghidn cuu cua Truong E4i
hoc Nha Trang - Pha 2 - Hqrp
phAn 3.

2009 -
2013

sRV2701-
Norad

Trq lf hqp

5. Nghi6n .cfu img dgng .c6ng
nghQ ch6 bi6n c6c sdn phAm tu
rong sun Kappaphycus
alvarezii (Doty)

r-12D007 DO tai cAp nhdnh
cria d6 tdi cdp,

nhd nudc mh s6
4-07IHD,RS.

C6ng t6c viOn

6. KhAo s6t ngu6n lgi mr,rc, c6 t4p
i.

va cnuyen glao cong ngng san

xu6t.chi c6, ch6 mgc cho. c6ng
ty C6 phdn xu6t nh{p khAu thuf
san Quane Binh.

2007 -
2008

CAp bQ Ma s6:

82007 -13 -

29TD.

Chir nhi€m

7. Du ain POSMA (FSPS D 2006-2007 Dg 6n do chinh
phri Ean M4ch
tdi ho -
DANIDA

Di6u ph6i

vlen ueu nop

phan

8. Dp 6r SEA-QIP (FSPS D 2003 -
2005

Du 6n do chinh
phir Dan M4ch
tai to -
DANIDA

C6ng t6c vidn

<
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C:ic c6ng trinh khoa hgc tln c6ng bii:

TT Tdn cdng trinh Nbm c6ng
oo

T6n tap chi

1. Effects of low-frequency
ultrasound on heterosenous

2017 Intemational Joumal of
Bioloeica.l Macromolecules.



deacetylation of chitin. 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
Technology. No3-2016, p 63-71.
Nha Trang University.

3. Kinetics a:rd optimization of
the deproteinization by pepsin
in chitin extraction from white
shrimp shell.

2014 Joumal of Chitin and Chitosan
Science. Vol (2), ppl -8.

4. Nghi6n cuu rip dung phan rmg
Fenton dd phdn tich hoat tinh
chdng oxy h6a.

2014 Tap chi Khoa hoc vd C6ng ngh6
Thty sAn, s6 3/2014: 9-15.

5. Nghi€n cr?u sir dUng Pepsin dd
tich hqp quri trinh kht khoang
vd.khir protein - Gidi ph6p rut
ngbn thoi gian vd giim thiOu

, i,ruong noa cnar su oung rong
san xuat chitin.

20t3 Tap chi Khoa hoc c6ng nghO
thriy san s6 tlZOtZ, Tr.13-18.
Trudng dai hoc Nha Trang

6. T6i rru h6a qu6 trinh thty phdn
protein tri atAu t6m thd chdn
trdng (Penaeus vannamei)
'JDang Alcalase tneo pnucrng
ph6p mdt t16p ime.

2013 Tap chi Klloa hoc c6ng ngh6
thiry san s6 ztzOtt, Tr.131-18.
Truong d4i hoc Nha Trang

7. Study of chemical composition
and suggestions for utilizing
efficiently by-products from
exported shrimp processing in
Vietnam.

2013 Joumal of Fisheries Science and
Technology, Special issue 2013,
pp.41 - 49.

8. Estimating the possibility of
using sonication to improve
deprotein ization by Alcalase in
chitin production.

2013 Joumal of Fisheries Science and
Technology, Special issue 2013,
pp33-39.

9. Nghidn crlu 6nh hudng cira t!
ld nLroc ld b6 sung vd sd lAn
cho muoi dtln ch6t lucrng vd
thdi gian sdn xuAt m8m n6m.

2012 Th6ng tin. Khoa hoc c6ng ngh€ -

Kinhrc s6 3/2012,Tr 13-17. BO. ' ,, .^
nong ngnrep va pnar rnen nong
th6n-Trung tAm Tin hoc vd
Inong Ke.

10. Sdn xudt cha tir cA tap vd phu
phAm mgc-mQt hu6ng tan dUng
nhi6u tri6n vong.

2011. T4p chi Khoa hoc c6ng nghO

thriy sdn s6 qlZOtt,Tr.92-97 .

Trudng Dai hoc Nha Trang



I l. Thu nh{n protease tr} canh cAy
chtng vi khu6n Pseudomonas
aeruginosa CB07- )(rtc dinh
mQt s6 tfuh cMt cria enzlm thu
duoc.

2009 T4p chi Khoa hgc c6ng nghQ
thriy san sd 4/2009, Tr.39-45.
Trudng D4i hgc Nha Trang.

12. K6t hqrp xt lf so b0 beng axit
formic trong qui trinh ch€ bi6n
ph6 rcu t6m d6 nAng cao ch6t
luqng chitin-chitosan,

2008 T4p chi Khoa hgc c6ng nghQ
thriy sdn s6 4/2008, Tr.24-29.
Trudng D4i hgc Nha Trang.

TRtJdNG
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Nguoi khai klt6n
(Ghi 16 chrlc danh, hgc vi)

TS. Ng6 Thi Hodi Duong





PHỤ LỤC 3 

 

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 



PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Đề cương các học phần tiến sĩ 
 

 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG 
NGHỆ THỰC PHẨM  

Development Strategy of Food Technology 

 Mã số: FOT715 

 Thời lượng: 2(2-0)  

 Loại: Bắt buộc 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 5, 6 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Giảng viên biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ chế biến thủy sản 

 

2. Mô tả:  

 Học phần gồm những nội dung cơ bản: Đánh giá thực trạng về nguồn nguyên liệu, 
bảo quản sau thu hoạch, tổn thất sau thu hoạch, cơ cấu sản phẩm và thị trường, 
trình độ công nghệ chế biến, hoạt động nghiên cứu và thành tựu đạt được, năng lực 
cạnh tranh; phân tích SWOT; xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghệ 
thực phẩm tương ứng với cấp độ doanh nghiệp, địa phương, vùng-miền và toàn 
ngành. 

 

3. Mục tiêu: 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đánh 
giá khách quan về thực trạng, năng lực cạnh tranh; phân tích SWOT xác định điểm 
mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức; xây dựng chiến lược phát triển ngành công 
nghệ thực phẩm hiệu quả và bền vững, tương ứng với cấp độ doanh nghiệp, địa 
phương, vùng-miền và toàn ngành. 

 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Đánh giá khách quan về thực trạng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp/ địa 
phương/ vùng miền/ toàn ngành công nghệ thực phẩm của Việt Nam trong chuỗi 
cung ứng thực phẩm. 

2) Xác định được điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức trong sản xuất và 
nghiên cứu về công nghệ thực phẩm của doanh nghiệp, địa phương, vùng miền và 
toàn ngành, làm nền tảng để xây dựng chiến lược phát triển. 

3) Tư vấn, đề xuất chiến lược phát triển công nghệ thực phẩm hiệu quả và bền vững 
tương ứng với cấp độ doanh nghiệp, địa phương, vùng miền và toàn ngành.  
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5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Đánh giá thực trạng lĩnh vực công nghệ chế biến thực 
phẩm 

   

1.1 Phương pháp đánh giá 

1.2 Thực trạng về nguồn nguyên liệu 

1.3 Thực trạng về công nghệ bảo quản nguyên liệu, mức 
tổn thất sau thu hoạch  

1.4 Thực trạng về cơ cấu sản phẩm và cơ cấu thị trường 

1.5 Thực trạng về trình độ công nghệ chế biến 

1.6 Thực trạng về hoạt động nghiên cứu và thành tựu đạt 
được 

1.7 So sánh ngang cấp 

1.8 Đánh giá năng lực cạnh tranh 

2 Phân tích SWOT tương ứng với cấp độ doanh nghiệp, 
địa phương, vùng-miền và toàn ngành. 

   

2.1 Phân tích điểm mạnh 

2.2 Phân tích điểm yếu 

2.3 Phân tích thời cơ 

2.4 Phân tích thách thức 

3 Xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghệ thực 
phẩm 

   

3.1 Khái niệm về chiến lược 

3.2 Những vấn đề cốt lõi cần giải quyết trong chiến lược 
phát triển 

3.3 Các bước tiến hành  

3.4 Bài tập thực hành: 

-  Xây dựng chiến lược phát triển cho 1 doanh 
nghiệp 

- Xây dựng chiến lược phát triển cho 1 tỉnh 

- Xây dựng chiến lược phát triển cho 1 miền 

- Xây dựng chiến lược phát triển cho toàn 
ngành 

6. Học liệu: 

1) Bài giảng Chiến lược phát triển ngành công nghệ chế biến thủy sản, giảng viên 
phụ trách học phần, trường Đại học Nha Trang, cập nhật hàng năm. 
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7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài tập lớn + thuyết trình 1, 2, 3 30 

2 Thi kết thúc học phần 1, 2, 3 70 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

 

PGS.TS  

Ngày cập nhật cuối cùng:  21/04/2019. 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Công nghệ hiện đại trong chế biến thực phẩm 

Advanced Food Technology 

 Mã số: FOT716 

 Thời lượng: 2(2-0) 

 Loại: Bắt buộc 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 1-5 

 Học phần tiên quyết:  

 Giảng viên biên soạn: TS. Mai Thị Tuyết Nga 

PGS. TS. Vũ Ngọc Bội 

PGS. TS. Nguyễn Anh Dũng 

TS. Tạ Thị Minh Ngọc 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Mô tả: 

 Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh kiến thức về công nghệ nano, công nghệ 
vi nang và các kỹ thuật tạo vi nang, công nghệ chế biến bằng áp suất cao ứng dụng 
trong chế biến thực phẩm. 

3. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật và vật liệu nano, phương 
pháp chế tạo vật liệu nano từ một số polyme thủy sản, ứng dụng của công nghệ 
nano; kiến thức cơ bản về công nghệ vi nang, các kỹ thuật tạo vi nang và các ứng 
dụng của vi nang trong lĩnh vực thực phẩm, với các phương pháp phân tích và 
đánh giá quá trình tạo vi nang cũng như sản phẩm vi nang. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Nắm được kỹ thuật sản xuất vật liệu nano để ứng dụng trong thực phẩm và đánh 
giá được một số loại vật liệu nano; 

2) Nắm được kỹ thuật tạo vi nang và đánh giá được quá trình tạo vi nang cũng như 
sản phẩm vi nang; 

3) Nắm được công nghệ chế biến thực phẩm bằng áp suất cao. 

5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Kỹ thuật nano trong công nghệ thực phẩm 1 7 6 

1.1 Các kiến thức cơ bản về nano  

Giới thiệu về kỹ thuật nano 

Tính chất của vật liệu nano 
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Phân loại vật liệu nano 

1.2 Phương pháp chế tạo vật liệu nano từ một số polyme 
sinh học 

Nguồn nguyên liệu polyme  

Giới thiệu một số polyme sinh học 

- Chitin - chitosan 

- Alginate 

- Carrageenan 

Các phương pháp chế tạo vật liệu nano 

Phương pháp sử dụng enzyme 

Phương pháp hóa học 

Phương pháp sử dụng bức xạ coban 60 

Phương pháp từ trên xuống (top-down) 

Phương pháp từ dưới lên (bottom-up) 

1.3 Các ứng dụng của công nghệ nano 

Ứng dụng trong sinh học 

Ứng dụng trong thực phẩm 

Ứng dụng trong y dược 

2 Tổng quan về công nghệ vi nang 

Khái niệm công nghệ vi nang 

Vật liệu nhân – vật liệu bao gói 

Tiêu chí đánh giá quá trình tạo vi nang 

Ứng dụng của công nghệ vi nang 

2 8 6 

2.1 Các phương pháp tạo vi nang 

Phương pháp hóa học 

Phương pháp cơ học 

Phương pháp hóa lý 

2.2 Phương pháp phân tích trong nghiên cứu công nghệ 
vi nang 

Phương pháp phân tích hoạt chất 

Phương pháp phân tích tính chất hạt 

Phương pháp phân tích độ bền hạt và phổ phân giải 
hoạt chất 

2.3 Giới thiệu một số nghiên cứu trong nước về công 
nghệ vi nang ứng dụng trong thực phẩm  

Nghiên cứu tạo vi nang beta-carotene sinh tổng hợp 
từ nấm sợi  

Nghiên cứu tạo vi nang lutein tách chiết từ hoa cúc 
vạn thọ 

Nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc 

   

2.4 Tổng quan về công nghệ vi nang 

Khái niệm công nghệ vi nang 

Vật liệu nhân – vật liệu bao gói 
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Tiêu chí đánh giá quá trình tạo vi nang 

Ứng dụng của công nghệ vi nang 

3 Công nghệ chế biến thực phẩm bằng áp suất cao 3 7 6 

3.1 Giới thiệu về công nghệ chế biến thực phẩm bằng áp 
suất cao 

3.2 Chế biến sản phẩm thực phẩm nguồn gốc thực vật 
bằng áp suất cao 

3.3 Chế biến sản phẩm thực phẩm nguồn gốc động vật 
bằng áp suất cao 

3.4 Chế biến sữa và sản phẩm từ sữa bằng áp suất cao 

6. Học liệu: 

1) 1. Tombs, M., Harding, S.E. (1998), An Introduction to Polysaccharide 
Biotechnology, T. J. Press (Padstow) Ltd., London. 

2. Nguyen Quoc Hien, et al. (2000), Growth-promotion of plants with 
depolymerized alginates by   irradition, Radiation Physic and Chemistry, 59,   97-
101. 

3. Howard M. Resh (2002), Hydroponic food production: A definitive guidebook 
of soilless food-growing method (6th edition), Woodbridge Press Publishing 
Company, USA. 

4. Darvill, A. (1992), Oligosaccharins: Oligosaccharides that regulate growth, 
development and defense responses in plants. Glycobiology, 2, 181-198. 

5. Trang Sỹ Trung, Trần Thị Luyến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hằng Phương 
(2010), Chitin-chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng, Nxb. Nông nghiệp. 

2) 1. Nissim Garti (2012)  Encapsulation technologies and delivery systems for food 
ingredients and nutraceuticals. Woodhead Publishing Series in Food Science, 
Technology and Nutrition No. 239.  

2. Nicolaas Jan Zuidam and Viktor A. Nedovic´ (2010) Encapsulation 
Technologies for Active Food Ingredients and Food Processing. Springer New 
York Dordrecht Heidelberg London. 

3. Jamileh M. Lakkis (2004) Encapsulation and Controlled Release Technologies 
in Food Systems. Blackwell Publishing. 

3) 1. Christopher J. Doona (Editor), Florence E. Feeherry (Editor) (2007). High 
Pressure Processing of Foods, ISBN: 978-0-8138-0944-1, 272 pages, Wiley-
Blackwell. 

2. Navin K Rastogi (2013). Recent Developments in High Pressure Processing of 
Foods. Springer. 

 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Semina trên lớp và thực hành 1-3 30 

2 Thi kết thúc học phần 1-3 70 
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Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Mai Thị Tuyết Nga 

 

GVC, TS  

 

 

Vũ Ngọc Bội 

 

PGS, TS  

 

 

Nguyễn Anh Dũng 

 

PGS, TS  

 

 

Tạ Thị Minh Ngọc 

 

GV, TS  

 

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 21/4/2019. 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Lưu biến học thực phẩm 

Food Rheology 

 Mã số: FS713 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 2, 5 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Giảng viên biên soạn: PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Mô tả: 

 Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh các khái niệm cơ bản về lưu biến học, các 
tính chất lưu biến của thực phẩm, sự biến dạng của vật liệu thực phẩm dưới tác 
dụng của ứng suất, ứng dụng của lưu biến trong quá trình chế biến, bảo quản và 
nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm. 

3. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học kiến cơ bản về lưu biến học, các tính chất lưu biến của 
thực phẩm, sự biến dạng của vật liệu thực phẩm thông dụng dưới tác dụng của ứng 
suất, ứng dụng của lưu biến trong quá trình chế biến, bảo quản và nghiên cứu 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Phân tích được tính chất lưu biến của một số thực phẩm thông dụng và ảnh hưởng 
của vi cấu trúc của thực phẩm đến tính chất lưu biến; 

2) Ứng dụng tính chất lưu biến trong kỹ thuật thực phẩm. 

5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Nghiên cứu tính chất lưu biến của một số sản phẩm 
thực phẩm dạng lỏng, bán rắn và ứng dụng 

1-2 7 6 

1.1 Nước quả 

1.2 Socola 

1.3 Xốt mayonnaise 

1.4 Bơ 

1.5 Các loại thực phẩm chế biến khác 
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2 Nghiên cứu tính chất lưu biến của một số sản phẩm 
thực phẩm dạng rắn, gel và ứng dụng 

1-2 8 12 

2.1 Tinh bột 

2.2 Carrageenan    

2.3 Gelatin    

2.4 Surimi    

2.5 Pectins    

2.6 Chitosan    

2.7 Alginate    

3 Đo đạc và tính toán các thông số biểu thị cho tính chất 
lưu biến của thực phẩm 

2 7 30 

3.1 Đo đạc, các loại máy đo lưu biến và cách tính toán các 
thông số biểu thị cho tính chất lưu biến của thực phẩm 

3.3 Thực hành đo lưu biến các sản phẩm thực phẩm thông 
dụng: 

Tinh bột 

Gelatin 

Surimi 

Chitosan 

Alginate 

6. Học liệu: 

1) Steffe, J. F., 1996. Rheological methods in food processing engineering. Freeman 
Press-USA. 

2) Sahin, S., Sumnu, S.G., 2006. Physical properties of food. Springer-USA. 

3) Andrew J. Rosenthal, Bteeh.1999. Food Texture: Measurement and Perception.An 
Aspen Publication. 

4) Malcolm C. Bourne (2007). Food Texture and Viscosity: Concept And 
Measurement Second Edition. Academic Press. 

5) M. Anandha Rao (2007) Rheology of Fluid and Semisolid Foods Principles and 
Applications (Food Engineering Series). Springer. 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Thực hành/Thí nghiệm/Thực tập 1-2 30 

2 Thi kết thúc học phần 1-2 70 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Trang Sĩ Trung PGS, TS  

 

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 11/4/2019. 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 
 Tên học phần: Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực phẩm 

nâng cao Advanced techniques for Food 
Characterisation 

 Mã số: FS714 
 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 
 Loại: Tự chọn 
 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 
 Đáp ứng CĐR: 2-5 
 Học phần tiên 

quyết: 
Không 

 Giảng viên biên 
soạn: 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
PGS. TS. Vũ Ngọc Bội 
TS. Mai Thị Tuyết Nga 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 
 
2. Mô tả: 
 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức về các phương pháp thực nghiệm 

chuyên môn sâu và thiết bị hiện đại để phân tích, đánh giá các đặc tính của thực 
phẩm bao gồm chỉ tiêu: vật lý, hóa học, hóa lý, hóa sinh, lưu biến, cảm quan, các 
đặc tính khác... ứng dụng để thực hiện các nghiên cứu sâu trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thực phẩm. 

3. Mục tiêu: 
 Trang bị cho người học kiến thức về các phương pháp thực nghiệm chuyên môn 

sâu và thiết bị hiện đại để phân tích, đánh giá các đặc tính của thực phẩm bao gồm 
chỉ tiêu: vật lý, hóa học, hóa lý, hóa sinh, lưu biến, cảm quan, các đặc tính khác... 
để người học có thể ứng dụng trong nghiên cứu. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 
 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Nắm được hệ thống các chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá các đặc tính của thực 
phẩm thường sử dụng trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong công nghệ sản 
xuất thực phẩm; 

2) Nắm được các phương pháp, ưu nhược điểm của phương pháp phân tích và đánh 
giá các đặc tính của thực phẩm; 

3) Chọn lựa phương pháp và thiết bị phân tích phù hợp để đánh giá các chỉ tiêu phân 
tích cụ thể trong đề tài nghiên cứu; 

4) Vận dụng phương pháp thay thế tương đương, khi gặp khó khăn về thiết bị phân 
tích để thực hiện đề tài nghiên cứu. 

5. Nội dung: 
TT. Chủ đề Nhằm 

đạt 
KQHT 

Số tiết 
LT TH 

1 Các chỉ tiêu quan trọng thường dùng trong đánh giá 
các đặc tính của thực phẩm 

1 4 4 

1.1 Trong nghiên cứu khoa học 
1.2 Trong công nghệ sản xuất thực phẩm 
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2 Phân tích và đánh giá đặc tính của thực phẩm 2-3 6 6 
2.1 Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu: vật lý, hóa học, 

hóa lý, hóa sinh, lưu biến, hoạt tính sinh học, cảm 
quan 

2.2 Ảnh hưởng của phương pháp, thiết bị đến độ tin cậy, 
tính khoa học của kết quả thực nghiệm 

   

3 Ứng dụng phương pháp và thiết bị phân tích phù hợp 
để đánh giá các chỉ tiêu cụ thể trong đề tài nghiên 
cứu 

1-3 6 6 

3.1 Vấn đề chọn phương pháp 
3.2 Vấn đề thiết bị 
3.3 Vấn đề xử lý mẫu và xử lý kết quả thực nghiệm 
4 Vận dụng phương pháp thay thế tương đương, khi 

gặp khó khăn về thiết bị phân tích để thực hiện đề tài 
nghiên cứu 

4 4 4 

6. Học liệu: 
1) Nguyễn Thị Thu Vân (2004), Phân tích định lượng, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh. 
2) S. Suzanne Nielsen (2003), Food analysis, Third edition, Springer. 
3) L. Ebdon, E. H. Evans; A. Fisher, S. J. Hill, An Introduction to Anlytical Atomic 

Spectrometry. 
4) A primer, HPLC for Food analysis Chromatography, HPLC. 
5) J. Jayaraman (1988), Laboratory Manual in Biochemistry, Wiley Eastern 

Limited, Third Reprint, India. 
6) Rodney F. Boyer (1993), Modern Experimental Biochemistry, Second 

Edition, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., New York. 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 
TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa kỳ 1-4 20 
2 Bài tiểu luận 1-4 20 
3 Thi kết thúc học phần 1-4 60 

Giảng viên biên soạn: 
Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Nguyễn Anh Tuấn PGS, TS  
 
 
 

Vũ Ngọc Bội PGS, TS  
 
 
 

Mai Thị Tuyết Nga GVC, TS  
 
 
 

Ngày cập nhật cuối cùng: 11/4/2019. 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Phân tích dữ liệu đa chiều trong công nghiệp thực 
phẩm 

Multi-way Analysis in the Food Industry 

 Mã số: FOT701 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 4-5 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Giảng viên biên soạn: TS. Mai Thị Tuyết Nga 

TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các phương pháp xử lý số liệu đa chiều để 
áp dụng vào giải quyết các vấn đề phức tạp trong nghiên cứu và thực tiễn của 
ngành công nghiệp thực phẩm. Học phần tập trung vào một số kỹ thuật đa chiều 
như đa tuyến-bình phương bé nhất (multilinear-PLS), PARAFAC, và TUCKER, 
đồng thời hệ thống vắn tắt lại các các phương pháp truyền thống (PCR, PLS). Các 
phương pháp xử lý số liệu sẽ bao phủ các lĩnh vực ứng dụng sau: phân loại, hiệu 
chỉnh, dự đoán, tối ưu hóa quá trình, tăng độ phân giải khối phổ và giải thích kết 
quả. Học phần còn hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hành phân tích dữ liệu đa 
chiều trên một phần mềm phân tích thống kê (MATLAB, R...). 

3. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học kiến thức về các phương pháp xử lý số liệu đa chiều như 
đa tuyến-bình phương bé nhất (multilinear-PLS), PARAFAC, và TUCKER. Các 
phương pháp xử lý số liệu sẽ bao phủ các lĩnh vực ứng dụng sau: phân loại, hiệu 
chỉnh, dự đoán, tối ưu hóa quá trình, tăng độ phân giải khối phổ và giải thích kết 
quả. Học phần còn trang bị cho nghiên cứu sinh kỹ năngphân tích dữ liệu đa chiều 
trên một phần mềm phân tích thống kê (MATLAB, R...). 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với loại dữ liệu và biết cách phân tích 
dữ liệu đa chiều; 

2) Áp dụng phương pháp phân tích dữ liệu đa chiều vào giải quyết các vấn đề phức 
tạp trong nghiên cứu và thực tiễn của ngành công nghiệp thực phẩm; 

3) Có khả năng sử dụng một phần mềm xử lý thống kê để xử lý dữ liệu. 
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5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Giới thiệu chung về phân tích dữ liệu đa chiều 1 2  

1.1 Dữ liệu đa chiều 

1.2 Phân tích dữ liệu đa chiều 

1.3 Nhu cầu phân tích dữ liệu đa chiều 

2 Mô hình PARAFAC 1-3 4 4 

2.1 Mô hình: tính duy nhất, hạng của dữ liệu đa chiều 

2.2 Ứng dụng: Bình phương bé nhất thay thế, tiêu chí 
dừng, giá trị thiếu 

2.3 Tiền xử lý dữ liệu    

3 Mô hình N-PLS (đa tuyến-bình phương bé 
nhất/multilinear-PLS) 

1-3 8 4 

3.1 Mô hình cho xử lý dữ liệu 1 khối 2 chiều: mô hình 
thành phần (như phân tích thành phần chính/Principle 
Component Analysis) 

3.2 Mô hình cho xử lý dữ liệu 1 khối 2 chiều: mô hình 
hồi quy PLS (bình phương bé nhất/Partial Least 
Square) 

3.3 Mô hình cho xử lý dữ liệu 1 khối 3 chiều: mô hình 
thành phần 

3.4 Mô hình cho xử lý dữ liệu 2 khối 3 chiều: mô hình 
hồi quy 3 chiều 

4 Mô hình Tucker3 1-3 4 4 

4.1 Thuật toán Tucker3 

4.2 Sự quay lõi trong mô hình Tucker3 

4.4 Xử lý dữ liệu bị thiếu 

5 Tiền xử lý dữ liệu đa chiều 1-3 4 4 

5.1 Quy về tâm dữ liệu 2 chiều 

5.2 2 Hiệu chỉnh dữ liệu 2 chiều 

5.3 Quy về tâm và hiệu chỉnh đồng thời dữ liệu 2 chiều 

5.4 Tiền xử lý dữ liệu 3 chiều 

6. Học liệu: 

1) Age Smilde, Rasmus Bro, Paul Geladi (2004), Multi-way Analysis: Applications in 
the Chemical Sciences, ISBN: 978-0-471-98691-1, Wiley, 396 pages. 

2) MathWork Inc. (1998), Getting started with MATLAB, 99 pages. 

3) Rasmus Bro (1997), “PARAFAC. Tutorial and applications”, Chemometrics and 
Intelligent Laboratory Systems 65, 149-171. 
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4) Rasmus Bro and Age K. Smilde (2003), “Centering and scaling in component 
analysis”, Journal of Chemomectrics 17: 16-33. 

5) Jordi Riu 1, Rasmus Bro (2003), “Jack-knife technique for outlier detection and 
estimation of standard errors in PARAFAC models”, Chemometrics and Intelligent 
Laboratory Systems 65, 35- 49. 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài tập lớn 1-4 30 

2 Thi kết thúc học phần 1-4 70 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Mai Thị Tuyết Nga 

 

GVC, TS  

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo PGS.TS.  

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 11/4/2019. 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học thực 
phẩm 

Modelling and Simulation in Food Science 

 Mã số: POT705 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 3, 5 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Giảng viên biên soạn: TS. Mai Thị Tuyết Nga  

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức cơ bản về mô hình hóa và mô 

phỏng hóa ứng dụng trong khoa học thực phẩm; mô hình hóa các quá trình vật lý 

như truyền nhiệt và truyền khối; mô hình hóa dựa trên quan sát (thiết kế thí 

nghiệm và phương pháp bề mặt đáp ứng, phân tích đa biến, phân tích hình 

gãy/phân đoạn/fractal, mô hình hóa mờ/Fuzzy); kỹ thuật mô hình hóa tổng quát. 

3. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng hóa ứng 

dụng trong khoa học thực phẩm; giúp người học nắm vững kiến thức về mô hình 

hóa các quá trình vật lý như truyền nhiệt và truyền khối; mô hình hóa dựa trên 

quan sát (thiết kế thí nghiệm và phương pháp bề mặt đáp ứng, phân tích đa biến, 

phân tích hình gãy/phân đoạn/fractal, mô hình hóa mờ/Fuzzy) và biết vận dụng 

trong thực tế nghiên cứu, xuất. Ngoài ra, còn trang bị cho người học kỹ thuật mô 

hình hóa tổng quát. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Lựa chọn phương pháp mô hình hóa, mô phỏng hóa phù hợp cho trường hợp cụ 
thể; 

2) Thực hiện mô hình hóa các quá trình truyền nhiệt và truyền khối; 

3) Thực hiện mô hình hóa dựa trên quan sát; 

4) Thực hiện mô phỏng hóa. 
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5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Tổng quan về những kỹ thuật mô hình hóa toán học 
trong các quá trình thực phẩm 

1 4  

1.1 Mô hình hóa toán học 

1.2 Phân loại các kỹ thuật mô hình hóa toán học 

1.3 Đặc điểm của các quá trình thực phẩm 

2 Các mô hình vật lý 2 6 6 

2.1 Sự truyền nhiệt 

2.2 Sự truyền khối 

2.3 Truyền nhiệt và truyền khối đồng thời    

2.4 Động học phản ứng    

2.5 Mô hình xác suất    

3 Các mô hình dựa trên quan sát 3 6 5 

3.1 Thiết kế thí nghiệm và phương pháp bề mặt đáp ứng 

3.2 Phân tích đa biến 

3.3 Phân tích hình gãy/phân đoạn/fractal 

3.4 Mô hình hóa mờ/Fuzzy 

4 Kỹ thuật mô hình hóa tổng quát 2-4 6 5 

4.1 Mô phỏng hóa Monte Carlo 

4.2 Phân tích chiều (Dimensional Analysis) 

4.4 Lập trình tuyến tính (Linear Programming) 

6. Học liệu: 

1) S.S. Sablani, M.S. Rahman, A.K. Datta, and A.S. Mujumdar. Handbook of Food 
and Bioprocess Modeling Techniques. . CRC press, Boca Raton, pp. 592, 2007. 

2) Euston. Modelling and Simulation in Food Science. John Wiley & Sons, 
Incorporated, 320 pp., 2012. 

3) Banga, J. R., Balsa-Canto, E., Moles, C. G., and Alonso, A. A., Improving food 
processing using modern optimization methods, Trends in Food Science and 
Technology, 14, 131–144, 2003. 

 

 

 



17 
 

 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài tập lớn 1-4 50 

2 Thi kết thúc học phần 1-4 50 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Mai Thị Tuyết Nga 

 

GVC, TS  

 

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 11/4/2019. 

 



18 
 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: TRIỂN KHAI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA 
HỌC VÀO THỰC TIỄN SẢN XUẤT  

Implementation of Scientific Research Achievements 
in Real Life Production 

 Mã số: SPT701 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 3-5 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Giảng viên biên soạn: TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 Bộ môn quản lý: CNCBTS 
 
2. Mô tả: 
 Phương pháp thu thập, phân tích, đánh giá để chọn lọc kết quả nghiên cứu khoa 

học tiềm năng có thể triển khai vào thực tiễn sản xuất. Phương pháp triển khai (lập 
kế hoạch, thử nghiệm và phổ biến) kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản 
xuất. 

3. Mục tiêu: 
 Trang bị cho người học phương pháp thu thập, phân tích và đánh giá nhằm chọn lọc 

những kết quả nghiên cứu khoa học tiềm năng để triển khai vào thực tiễn sản xuất.    
 
4. Kết quả học tập mong đợi: 
 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Thu thập, phân tích, đánh giá để chọn lọc kết quả nghiên cứu khoa học tiềm năng 
có thể triển khai vào thực tiễn sản xuất 

2) Triển khai (lập kế hoạch, thử nghiệm và phổ biến) kết quả nghiên cứu khoa học 
vào thực tiễn sản xuất 

 

5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Mở đầu 1,2 3  

1.1 Tình hình triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào 
thực tiễn sản xuất 

1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai kết 
quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất  

1.3 Các bước triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào 
thực tiễn sản xuất 

2 Thu thập, phân tích và đánh giá để chọn lọc kết quả 1 6 15 
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nghiên cứu khoa học tiềm năng có thể triển khai vào 
thực tiễn sản xuất 

2.1 Thu thập, lựa chọn nghiên cứu và đánh giá chất 
lượng  

2.2 

2.3 

Trích xuất số liệu từ kết quả nghiên cứu khoa học  

Phân tích tổng hợp để xác định khả năng triển khai 
vào thực tiễn sản xuất 

3 Triển khai (lập kế hoạch, thử nghiệm và phổ biến) 
kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất 

2 6  

3.1 Tham gia của các bên liên quan trong nghiên cứu để 
tăng khả năng làm ra các kết quả nghiên cứu hữu ích 

3.2 Thiết kế và đánh giá các dự án thí điểm để nâng cao 
tiềm năng nhân rộng trong tương lai và mở rộng quy 
mô 

3.3 Xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến kết quả 
nghiên cứu cho đối tượng chính 

3.4 Nhân rộng và mở rộng quy mô các mô hình triển khai 
đã được chứng minh hiệu quả 

 

6. Học liệu:  

1) Ginsburg LR, Lewis S, Zackheim L, Casebeer A. Revisiting interaction in 
knowledge translation. Implement Sci. 2007 Oct 30;2:34. 

2) ExpandNet, World Health Organization (WHO). Beginning with the end in mind: 
planning pilot projects and other programmatic research for successful scaling up. 
Geneva (Switzerland): WHO; 2011. 

3) Glasgow RE, Emmons KM. How can we increase translation of research into 
practice? Types of evidence needed. Annu Rev Public Health. 2007;28:413-33 

4) Dobbins M, Hanna SE, Ciliska D, Manske S, Cameron R, Mercer SL, et al. A 
randomized controlled trial evaluating the impact of knowledge translation and 
exchange strategies. Implement Sci. 2009 Sep 23;4:61. 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Bài tập lớn 1,2 30 

2 Thi kết thúc học phần 1,2 70 

 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

 

 

PGS.TS. 

PGS.TS. 

 

Ngày cập nhật cuối cùng:   11/ 4/2019. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
______________________________ 

 

 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Độc chất học thực phẩm 

Food Toxicology 

 Mã số: FOT717 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 1-5 

 Học phần tiên 
quyết: 

 

 Giảng viên biên 
soạn: 

TS. Nguyễn Bảo 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

TS. Lưu Hồng Phúc 

TS. Nguyễn Thuần Anh 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các nguyên lý cơ bản trong độc chất học, 
bao gồm cả các phương pháp đánh giá an toàn thực phẩm và cơ chế sinh lý hoạt 
động của các độc tố thực phẩm; quá trình nhiễm độc thực phẩm; các nguyên tắc để 
ngăn ngừa bệnh do nhiễm độc thực phẩm; và một số quy định về an toàn thực 
phẩm. 

3. Mục tiêu: 

 Giúp cho nghiên cứu sinh có những kiến thức cơ bản về độc chất học,  cơ chế sinh 
lý hoạt động của các độc tố thực phẩm, quá trình nhiễm độc thực phẩm, các 
nguyên tắc để ngăn ngừa bệnh do nhiễm độc thực phẩm, quy định về an toàn thực 
phẩm liên quan; trang bị phương pháp cơ bản trong đánh giá độc chất trong phòng 
thí nghiệm. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Nắm được các nguyên lý cơ bản trong độc chất học; cơ chế sinh lý hoạt động của 
các độc tố thực phẩm; quá trình nhiễm độc thực phẩm; các nguyên tắc để ngăn 
ngừa bệnh do nhiễm độc thực phẩm; và một số quy định về an toàn thực phẩm; 

2) Nắm được phương pháp cơ bản trong đánh giá độc chất trong phòng thí nghiệm. 
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5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Các khái niệm cơ bản 1 1 0 

1.1 Định nghĩa thuật ngữ và phạm vi của độc chất học thực 
phẩm 

   

1.2 Các độc chất trong thực phẩm và ảnh hưởng của chúng 
đến dinh dưỡng 

   

1.3 Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng đến hiệu ứng của 
độc chất 

   

2 Các nguyên lý chung của độc chất học thực phẩm 1 3 0 

2.1 Các pha ảnh hưởng của độc chất    

2.2 Mối liên hệ giữa liều-phản ứng    

3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính 1 2 0 

3.1 Chế độ dinh dưỡng và sự chuyển hóa sinh học    

3.2 Giới tính và độ tuổi    

3.3 Loài    

4 Các phương pháp đánh giá độc chất trong phòng thí 
nghiệm 

2 3 15 

4.1 Phân tích độc chất trong thực phẩm    

4.2 Nghiên cứu sự tiêu hóa đường ăn    

4.3 Độc chất học di truyền    

4.4 Nghiên cứu sự tiêu hóa đường ăn chuyên sâu    

5 Dịch tễ học trong độc chất học thực phẩm 1 3 0 

5.1 Chiến lược mô tả    

5.2 Chiến lược phân tích    

5.3 Dịch tễ học phân tử    

5.4 Các bệnh do ngộ độc thực phẩm và dịch tễ học    

6 Sinh lý và hóa sinh đường tiêu hóa 1 2 0 

6.1 Giải phẫu học và chức năng tiêu hóa    

6.2 Sự hấp thu của ruột và chuyển hóa/trao đổi chất ở ruột kết    

6.3 Vận chuyển vào hệ tuần hoàn và các mô    

7 Sự chuyển hóa và bài tiết độc chất 1 2 0 

7.1 Sự chuyển hóa của các độc chất    

7.2 Sự bài tiết    

7.3 Nguyên lý của động học độc chất    

8 Sự không dung nạp và dị ứng thực phẩm 1 2 0 

8.1 Dị ứng và các loại dị ứng    

8.2 Triệu chứng và chẩn đoán    

8.3 Điều trị    
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9 Các độc chất trong thực phẩm 1 4,5 0 

9.1 Độc chất vi khuẩn    

9.2 Độc chất động vật và thực vật    

9.3 Độc tố nấm Mycotoxin    

9.4 Độc chất học các chất dinh dưỡng    

9.5 Ký sinh trùng, vi rút và prion    

9.6 Lây nhiễm thực phẩm: dư lượng hóa chất, thuốc trừ 
sâu, diệt nấm, kim loại nặng 

   

9.7 Do phụ gia thực phẩm    

9.8 Do phương pháp xử lý, chế biến thực phẩm    

6. Học liệu: 

1) Stanley T. Omaye (2004). Food and nutritional toxicology. Boca Raton: CRC 
Press, 319 p. 

2) Nguyễn Thuần Anh biên dịch (2011). Độc tố sinh học biển. Nha Trang, 381 tr. 

3) Lê Ngọc Tú, Lâm Xuân Thanh, Phạm Thu Thủy (2006). Độc tố học và an toàn 
thực phẩm. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 396 tr. 

4) Food chemical safety. Volume 1: Contaminnants, edited by David H. Watson.  
Boca Raton, FL: CRC Press/Woodhead Pub., 2001, 322 p. 

 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Semina trên lớp và thực hành 1-2 30 

2 Thi kết thúc học phần 1-2 70 

 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

TS. Nguyễn Bảo 

 

GV, TS  

 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

 

GVC, TS  

 

TS. Nguyễn Thuần Anh  GVC, TS  

 

TS. Lưu Hồng Phúc GV, TS  

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 21/4/2019. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
_______________________________ 

 

 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Chẩn đoán thực phẩm nâng cao 

Advanced Food Diagnostics 

 Mã số: FOT718 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 1-5 

 Học phần tiên quyết:  

 Giảng viên biên soạn: TS. Nguyễn Văn Hòa 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

TS. Nguyễn Thuần Anh 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh về đảm bảo chất lượng và an toàn trong 
chuỗi thực phẩm; các phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm cải tiến; Ứng 
dụng của vi sóng, siêu âm, NMR, mũi điện tử, phương pháp phân tích vi sinh 
nhanh, công nghệ phân tử, kỹ thuật sắc ký lỏng LC nhanh … trong đánh giá chất 
lượng và tính an toàn của thực phẩm;  thủ tục lấy mẫu tự động; xử lý số liệu phân 
tích và báo cáo. 

3. Mục tiêu: 

 Giúp cho nghiên cứu sinh có những kiến thức cơ bản về đảm bảo chất lượng và an 
toàn trong chuỗi thực phẩm, kiến thức chuyên sâu về các phương pháp đánh giá 
chất lượng thực phẩm cải tiến; Ứng dụng vi sóng, siêu âm, NMR, mũi điện tử, 
phương pháp phân tích vi sinh nhanh, công nghệ phân tử, kỹ thuật sắc ký lỏng LC 
nhanh … trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của thực phẩm;  nắm được thủ 
tục lấy mẫu tự động; rèn luyện kỹ năng xử lý số liệu phân tích và báo cáo. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Nắm được những vấn đề cơ bản về đảm bảo chất lượng và an toàn trong chuỗi 
thực phẩm và các phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm cải tiến, các kỹ 
thuật hiện đại … trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của thực phẩm 

2) Nắm được thủ tục lấy mẫu tự động 

3) Tiến hành xử lý số liệu phân tích và báo cáo 
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5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Đảm bảo chất lượng và an toàn trong chuỗi thực 
phẩm 

1 1 0 

1.1 Những vấn đề chất lượng và an toàn    

1.2 Truy xuôi và ngược chuỗi và mạng lưới    

1.3 Giá trị gia tăng của cơ sở hạ tầng thông tin mới nổi    

2 Các phương pháp đánh giá kiểm soát chất lượng sản 
phẩm cải tiến: các trường hợp cụ thể 

1 2 5 

2.1 Sử dụng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-
IR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy) như 
một công cụ để phân tích phụ gia thực phẩm 
polysaccharide 

   

2.2 Sử dụng mô hình sản phẩm bên ngoài (OP, Outer 
Product) và chỉnh sửa tín hiệu trực giao (OSC, 
Orthogonal Signal Correction) trong quang phổ FT-
IR để định lượng các ma trận mẫu thực phẩm phức 
tạp 

   

2.3 Sàng lọc và phân biệt cà phê dựa trên vi trích các hợp 
chất bay hơi vào khoảng không đỉnh khỏi pha rắn-
Sắc ký khí (sắc khí khí-khối phổ GC-MS)-Phân tích 
thành phần chính (HS-SPME-GC-PCA, Headspace-
Solid Phase Microextraction–Gas Chromatography–
Principal Component Analysis) 

   

2.4 Nghiên cứu về mô hình tương tác giữa rượu vang và 
nút bần (từ Quercus suber L.) dựa trên phân tích đa 
biến điện thế 

   

3 Ứng dụng vi sóng trong đánh giá chất lượng trực 
tuyến/trên dây chuyền 

1 2 0 

3.1 Sự tương tác giữa vi sóng và vật liệu    

3.2 Các kỹ thuật đo đạc    

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện của thực 
phẩm 

   

3.4 Ứng dụng viếc đo vi sóng trong kiểm soát chất lượng 
thực phẩm 

   

4 Ứng dụng siêu âm trong đảm bảo chất lượng 1 2 0 

4.1 Giới thiệu    

4.2 Đo siêu âm và thiết bị    

4.3 Đánh giá cấu trúc/độ chắc    

4.4 Phân loại súc thịt    

4.5 Đo khối lượng riêng    

4.6 Đo kích thước hạt    
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4.7 Xác định đặc tính các sản phẩm ngũ cốc    

4.8 Kiểm tra bao bì thực phẩm nhựa    

4.9 Phát hiện lây nhiễm vi sinh vật    

4.10 Phát hiện tạp chất    

5 Ứng dụng quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân 
(nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy) 
trong đánh giá chất lượng thực phẩm và truy xuất 
nguồn gốc 

1 2 0 

5.1 Giới thiệu về quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân    

5.2 NMR trong khoa học thực phẩm    

5.3 Ứng dụng NMR trong đánh giá chất lượng thực phẩm 
và truy xuất nguồn gốc 

   

6 Ứng dụng mũi điện tử trong kiểm soát chất lượng và 
an toàn thực phẩm 

1 2 0 

6.1 Đo và phân tích dữ liệu    

6.2 Ứng dụng cho thực phẩm    

7 Các phương pháp phân tích vi sinh vật nhanh trong 
chẩn đoán thực phẩm 

1 2 0 

7.1 Kỹ thuật chuẩn bị và xử lý mẫu tiên tiến    

7.2 Các phương pháp xác định vi sinh vật tổng số tiên 
tiến 

   

7.3 Các bộ kit chẩn đoán thu nhỏ hiện đại    

7.4 Kiểm tra miễn dịch tiên tiến    

7.5 Thiết bị và đo sinh khối tiên tiến    

7.6 Kiểm tra di truyền tiên tiến    

7.6 Cảm biến sinh học tiên tiến    

8 Công nghệ phân tử trong phát hiện và xác định đặc 
tính vi sinh vật gây bệnh 

1 3 0 

8.1 Phương pháp lai    

8.2 Khuếch đại axit nucleic    

8.3 Phân loại    

8.4 Chip sinh học/Microarrays    

9 Kỹ thuật sắc ký lỏng (LC, Liquid Chromatographic) 
nhanh trong phát hiện các dấu hiệu hóa (sinh) học 
chính 

1 3 5 

9.1 Cơ sở của LC    

9.2 Kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC tiên tiến    

9.3 Phân tích các dấu hiệu sinh hóa: ứng dụng trong đánh 
giá chất lượng dinh dưỡng 

   

9.4 Phân tích các dấu hiệu sinh hóa: ứng dụng trong đánh 
giá chất lượng thực phẩm 

   

9.5 Phân tích các dấu hiệu sinh hóa: ứng dụng trong phát    
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hiện thực phẩm giả mạo 

9.6 Phân tích các dấu hiệu sinh hóa: ứng dụng trong đánh 
giá tính an toàn của thực phẩm 

   

10 Thủ tục lấy mẫu tự động 2 2,5 0 

10.1 Phân tích hương vị    

10.2 Trích ly và tinh chế protein    

10.3 Trích ly và tinh chế lipid    

10.4 Trích ly và tinh chế carbohydrate    

11 Xử lý số liệu và báo cáo 3 2 5 

11.1 Thu thập và biểu diễn dữ liệu    

11.2 Hiệu chỉnh và chọn biến số    

11.3 Phân tích dữ liệu chính 3 chiều    

11.4 Báo cáo    

6. Học liệu: 

1) Advances in food diagnostics, editors Leo M.L. Nollet, Fidel Toldrá; 
administrative editor, Y.H. Hui. Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2007, 368 p. 

2) Analyses for hormonal substances in food-producing animals, edited by Jack F. 
Kay.  
Cambridge, UK: RSC Publishing, 2010, 222 p. 

3) Pierre Schuck, Anne Dolivet, and Romain Jeantet.  
Chichester, West Sussex. Analytical methods for food and dairy powders. Wiley, 
2012, 228 p. 

4) Roger Wood ... [et al.]. Analytical methods for food additives.  
Boca Raton: CRC Press, 2004, 258 p. 

5) Vũ Ngọc Bội. Bài giảng các phương pháp hiện đại ứng dụng trong phân tích thực 
phẩm.  
Nha Trang: Đại học Nha Trang, 2015, 76 tr. 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Semina trên lớp và thực hành 1-3 30 

2 Thi kết thúc học phần 1-3 70 

 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

TS. Nguyễn Văn Hòa 

 

GV, TS  

 

Mai Thị Tuyết Nga 

 

GVC, TS  

 

TS. Nguyễn Thuần Anh  GVC, TS  

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 21/4/2019. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

__________________________________ 

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: Thiết kế quá trình bảo quản thực phẩm 

Food preservation process design 

 Mã số: FOT719 

 Thời lượng: 2(1,5-0,5) 

 Loại: Tự chọn 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 1-5 

 Học phần tiên quyết:  

 Giảng viên biên soạn: TS. Mai Thị Tuyết Nga 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

TS. Nguyễn Trọng Bách 

 Bộ môn quản lý: Công nghệ Thực phẩm 
 

2. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho nghiên cứu sinh các mô hình động học của sự biến đổi các 
thành phần trong thực phẩm (bao gồm biến đổi của vi sinh vật) trong chế biến bảo 
quản thực phẩm; các mô hình truyền dẫn (nhiệt, áp suất, điện trường) đối với các 
hệ thống thực phẩm để mô tả các biến đổi về đặc tính vật lý trong cấu trúc thực 
phẩm trong chế biến bảo quản; các mô hình thiết kế quá trình-tích hợp của mô 
hình động học và mô hình truyền dẫn để dự đoán thời gian chế biến cần thiết nhằm 
đạt được mục tiêu bảo quản. 

3. Mục tiêu: 

 Giúp cho nghiên cứu sinh có những kiến thức chuyên sâu về động học của sự biến 
đổi các thành phần trong thực phẩm (bao gồm biến đổi của vi sinh vật) trong chế 
biến bảo quản thực phẩm; các mô hình truyền dẫn (nhiệt, áp suất, điện trường) đối 
với các hệ thống thực phẩm để mô tả các biến đổi về đặc tính vật lý trong cấu trúc 
thực phẩm trong chế biến bảo quản; các mô hình thiết kế quá trình để dự đoán thời 
gian chế biến cần thiết nhằm đạt được mục tiêu bảo quản. 

4. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Nắm được các mô hình động học cho các hệ thống thực phẩm, bao gồm động học 
của quá trình tiêu diệt vi sinh vật, động học của sự duy trì chất lượng thực phẩm và 
ứng dụng của chúng; các mô hình truyền dẫn vật lý; 

2) Nắm được các mô hình thiết kế quá trình và ứng dụng trong thiết kế các quá trình 
xử lý bảo quản bằng vi sóng, điện trở, áp suất siêu cao, trường xung điện hoặc quá 
trình xử lý kết hợp; 

3) Tham gia thẩm định và đánh giá một số quá trình: quá trình tiêu diệt vi sinh vật, 
quá trình xử lý bằng vi sóng. 
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5. Nội dung: 

TT. Chủ đề Nhằm 
đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Giới thiệu 1 1 0 

1.1 Lịch sử các quá trình bảo quản    

1.2 Sự tiếp cận định lượng    

2 Các mô hình động học cho các hệ thống thực phẩm 1 1,5 0 

2.1 Các thông số số hằng số    

3 Động học của quá trình tiêu diệt vi sinh vật 1 4 3 

3.1 Đặc tính của các đường cong sống sót của vi sinh vật    

3.2 Các thông số động học đối với quần thể vi sinh vật    

3.3 Ứng dụng các thông số động học    

3.4 Xác định thời gian xử lý nhiệt cần thiết    

4 Động học của sự duy trì chất lượng thực phẩm 1 4 3 

4.1 Đặc tính của động học của sự duy trì chất lượng thực 
phẩm 

   

4.2 Các thông số động học của sự duy trì chất lượng thực 
phẩm 

   

4.3 Ảnh hưởng của các quá trình bảo quản đến các thuộc 
tính chất lượng 

   

5 Các mô hình truyền dẫn vật lý 1 4 3 

5.1 Các tính chất vật lý    

5.2 Sự đun nóng và làm lạnh trong hộp    

5.3 Sự đun nóng bằng điện trở    

5.4 Sự đun nóng bằng vi sóng    

5.5 Sử dụng áp suất siêu cao (Ultra-high pressure) 

 

   

6 Các mô hình thiết kế quá trình 2 4 3 

6.1 Thông số thiết kế quá trình    

6.2 Các tiếp cận cơ bản cho thiết kế quá trình bảo quản    

6.3 Các mục tiêu thiết kế quá trình    

6.4 Ảnh hưởng tích hợp của các quá trình bảo quản    

6.5 Thiết kế quá trình xử lý bằng vi sóng    

6.6 Thiết kế quá trình đun nóng bằng điện trở    

6.7 Thiết kế quá trình xử lý bằng áp suất siêu cao    

6.8 Thiết kế quá trình xử lý bằng trường xung điện    

6.9 Thiết kế các quá trình kết hợp 
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7 Thẩm định và đánh giá quá trình 3 4 3 

7.1 Thẩm định quá trình tiêu diệt vi sinh vật    

7.2 Thẩm định quá trình xử lý bằng vi sóng    
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2) Advances in food process engineering research and applications. Stavros Yanniotis 
[and three others], editors.  New York: Springer Science, 2013, 662 p. 

3) Thermal processing of foods : control and automation, edited by K.P. Sandeep.  
[Chicago, Ill.]: IFT Press: 2011, 212 p. 

4) Nguyễn Mạnh Khải. Giáo trình bảo quản nông sản.  
Hà Nội: Giáo Dục, 2007, 202 tr. 

 

7. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Semina trên lớp và thực hành 1-3 30 

2 Thi kết thúc học phần 1-3 70 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Mai Thị Tuyết Nga 
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