
s0 crAo DUC vA DAo r4o
rnUcrxc DAr Hec cAN ruo

ceNG HoA xA ugt cn0 NcHia vl4,r NAM
DQc lflp - Trl do - H4nh phfc

- Dia chi: Khu II, duong 3l2,P.XuAn Kh6nh, Q.Ninh Kii:u, TP. CAn Tho.

1.2. Th6ng tin v6 tuy6n sinh vi t6 chfc diro tgo trinh iIQ ti6n si cria ctr
s& ttiro t4o cho d5n thoi tli6m xfly dgng tlii6n:

o) SO lrqng ngdnh/chuyAn ngdnh itdo tgo: Trudng DHCT dang dio t4o 19

nginh.

so:\19@oucr-KsDH Cin Tho, ngdy 34 thdng l2 ndm 2020

DE AN

TUYEN SINH DAO TAO TNINU DO TIEN Si

1. Thdng tin chung vd co sO diro t4o

1.1. TOn trudng: Trucrng Dai hgc CAn Tho (DHCT)

- Dfa chi trang th6ng tin diQn tu: https://www .ctu.edu.vn/

TT Ngirnh tliro tao Mfl ngirnh

I 86o vQ thUc v4t 96201t2
2 B0nh ly hqc vir chfra bOnh vOt nu6i 9640102
aJ ChIn nu6i 9620105
4 C6ne nehO sinh hqc 9420201
5 C6ng nghq thUc ph6m 9s40101
6 HQ thdng thong tin 9480104
7 Khoa hqc cdy tr6ng 9620110
8 Khoa hoc ddt 9620t03
9 Kinh tC n6ng nghiQp 9620tt5
l0 M6i trucrng ddt vd nudc 9440303
11 Nu6i tr6ng thuj's6n 962030t
t2 Phrlt triOn n6ng th6n 9620116
13 Quan lv dit dai 98s0103
l4 Quin tri kinh doanh 9340101

l5 Tii chinh - Ngin hdng 934020t
16 Vi sinh v6t hoc 9420t07
t7 Ho6 hftu co 9440t14
18 vat l), lf thuydt vd v4t ly to6n 9440t03
t9 KI thuflt diAu khi0n vd tg dQng ho6 9520216
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b) Quy mO nghiAn ciru sinh (thdng 9/2020):3ll

c) Ctic kiit qud nghiAn cftu:

Trudng <I5 ho4ch dinh vd dang tri6n khai thuc hien nhigm vq khoa hgc vi
c6ng nghQ 6H&CN) theo 7 linh vuc uu ti6n cho giai doan 2012-2017, d6n n[m
2014 dugc hiQu chinh thanh 5 linh vyc uu ti0n tl0 phu hqp vdi su mQnh vd mpc

ti6u ph6t tri6n cta nhi trudng d6p tmg nhu cAu thuc t6. C6c ki5t qui nghiOn cr?u

dugc cdng bti tren chc t4p chi khoa hgc uy tin trong nu6c vd qutic t6. Dinh huong
,!

nghiOn cuu gIn vdi yOu cdu d6ng g6p tinh m6i cho khoa hgc vi khi n[ng chuy6n

giao c6ng nghC, fng dpng ti6n bQ khoa hgc k! thuat phuc vp ph6t tri6n kinh ti5 -

x5 hQi (KTXH) cria vtng D6ng bing s6ng Ciru Long (DBSCL), qu5c gia vd khu

vgc. Ktit qui viQc thUc hien nhiQm vp KH&CN dI d6ng g6p tich cyc vi tryc titip
vdo phrit triiin ti6m lFc KH&CN c[ra Trudng vi trlc ttQng d6n ph5t trirSn xa hQi.

NhiQm vU KH&CN dinh hu6ng d6n ndm 2022 thuQc 5 linh vpc mr ti6n, bao

g6m: (1) Ilng dgng c6ng nghQ cao trong n6ng nghiQp, thriy sin vd m6i trudng; (2)

Quan ly vd sri dpng b6n vimg tdi nguy0n thi6n nhi6n; (3) K! thuat cdng nghQ vi
c6ng nghQ th6ng tin - truyOn th6ng; (4) Khoa hgc girlo dpc, luflt vd x5 hQi nhin
vin; vd (5) Ph6t triOn kinh tis, thi trudng. SO Uai b6o trong nu6c ndm 2014 vdndm
2015 trung binh ld: 687 - tdng 2,17 lAn so vdi trung binh 3 ndm 2011,2012 &.

2013 (317 bni); s6 Uai b6o nu6c ngoii ndm 2015: 171, tdng edp 9 lAn so v6i ndm

2011 (19 bdi). Theo c6ng b6 cta Cuc Th6ng tin Khoa hgc vd C6ng nghe, B0 Khoa
hgc vi C6ng nghe, Trudng DHCT xtip thf 6 trong danh siich c6c viQn trudng cira

ViQt Nam c6 nhiOu xu6t ba, ph6m tu cric c6ng trinh NCKH tr0n c6c t4p chi vd kj'
y6u hQi th6o qu6c t6 giai do4n 2010-2015 v6i 308 bdi.

Ho4t <lQng hgp trlc tri6n khai nhiQm vp KH&CN gin v6i nhu cAu cira dfa

phuong vd viQn trudng trong nu6c ngiy cdng ph6t tri6n m4nh. HiQn t4i, Trudng d5

ky ktlt hgp t6c todn diQn vdi nhi0u dfa phucrng trong vr)ng EBSCL vi TAy Nguy0n,

dac biet da ky hcr-p t5c vA tr5 trg t6i co c6u ngdnh n6ng nghiQp v6i 3 tinh D6ng
Th6p, An Giang vd B6n Tre; d6ng thdi da ky hqp trlc NCKH vir dio t4o v6i c5c

viQn trudng vi ld thanh viOn ctia c6c t6 chuc, c0u lpc bO KHCN trong vd ngodi

nudc.

Kinh phi ho4t dQng KH&CN li0n tgc tlng qua c6c ndm (tdng 120% so v6i
giai do4n tru6c ndm 2010) (B6ng l).
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Bang 1: Kinh phi nghi€n cr?u khoa hoc (trong nu6c vi hqp t6c qutic t6; giai
doqn2014-2020

Lo4i tI6 tiri 2014 20r5 2016 2017 2018 2019 2020

Hgp t6c trong nuti,c
SO lucr,ng 262 232 248 282 25 27 24

Kinh phi
(ti d6ne)

59,066 29,831 37,300 48,600 24,345 20,016 24,429

Hqp t6c quiic t6
36luqng 9 27 25 22 2l 2l
Kinh phi
(ti tl6ne)

35,513 26,863 30,938 35,412 19,401 54,472

1.3. Nhthg th6ng tin cAn thi6t khic:

Trudng DHCT dusc thdnh lflp ndm 1966 v6i t6n ggi ban diu ld ViQn Dai

hqc Can Tho. TOn Trudng DHCT dugc ddi ttr n6m 1975 ctng v6i sri menh m6i ld
dio tpo, nghi0n criu khoa hgc (NCK$ vn chuy6n giao c6ng nghQ phpc vp ph6t

tri6n kinh t6 xE hQi, ndng cao ddi s6ng vd ddn tri cho vtng D6ng bAng S6ng Ciru

Long (DBSCL). Trucrng DHCT ld mQt trong it trulng c6 qui m6 l6n vd li mQt

trong 13 truong trgng di6m cira ViQt Nam. Trudng DHCT ld trulng da nginh, da

linh vuc vd lir co so ddo t4o dpi hgc vd sau d4i hgc trgng di6m cria Nhi nudc o
DBSCL ctng nhu li trung t6m v6n h6a - khoa hgc k! thuat cira vtng. Trudng

EHCT cfrng dang dugc phrlt triiSn thdnh trudmg xu6t s6c vd <tfnh hudng nghiOn cr?u

cria ViQt Nam.

HiQn nay, Trucrng c6 15 khoa, 3 viQn nghi€n clu:.t,22 dcrn vfltrung tim truc
thuQc vd 14 phdng ban chirc n[ng dim nhfln dio t4o 98 nginh/chuy6n nginh b4c

dpi hoc, 48 ngdnh vd chuy0n ngdnh trinh <lQ thpc s! vd 19 chuyOn ngdnh trinh d0

ti6n si. Trudng c6 1.814 c6ng chfrc, vi6n chirc vd 43.217 sinh vi6n dpi hqc vd

2.870 hoc vi6n sau d4i hgc ctng 31 1 nghiOn cr?u sinh. DQi ngfr c5n b0 co hiru ctia

Trudng kh6 m4nh g6m 1.085 can bQ gi6ng d4y, trong d6 c6 1l gi6o su, 130 ph6
,A i ,

gi6o su, t6ng s6 c6n bQ giing d4y c6 trinh dQ tiOn si liL 435 vi th4c si li 621.

Trucrng DHCT dE vd dang d6ng g6p cilc thenh 4ru khoa hqc k! thu4t vdo

gi6i quy6t nhiOu v6n d6 vd sin xuAt, kinh t6, vdn ho6, gi6o dgc vix6 hQi cria vtng
DBSCL vd c6c vtng kh6c cira qu6c gia; d{c biqt cdn g6p phan gi6i quytit nhiOu

v6n dC k! thuat cira m6t sti qutic gia trong khu vgc. Tir nhfing ktit qui cira c6c

cdng trinh NCKH vd hqp t6c qu6c t6, Trudng DHCT dd t4o ra nhidu sdn phAm,

gi6i ph6p vd qui trinh c6ng nghQ phqc vq sdn xuAt, ddi si5ng vd xu6t khAu, vd t4o

dugc uy tin trong nu6c vd qutic ti5.

SU thanh c6ng cira Trulng DHCT c6 sy d6ng g6p r6t lon tu mtii quan hQ

hqp t6c trong dio t4o sinh vi6n vd nghiOn cr?u khoa hgc vdi nhi6u trudrng dpi hgc,
c6c viQn nghiOn cftu, c6c t6 chr?c qutic t6 trong vd ngoiri nu6c. Th6ng qua c5c
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chucrng trinh hqp t6c qu5c t6, nlng lpc qu6n ly vi chuyOn mdn cira tlQi ngfi c6n bQ

Trulng dI dugc nAng cao, co sd v4t ch6t, trang thi(it bi thi nghiQm dugc bd sung
vi hiQn d4i h6a, d6p ung c6 hiQu qui yOu cAu ndng cao ch6t lugng ddo tpo vd mo
rdng c6c ngdnh dio tgo. Ngdy nay, Trudng DHCT dang phrit huy nlng lyc dio t4o
sau dpi hgc nhim thric dAy nhanh qu5 trinh diro tpo ngudn nh6n lgc sau dai hoc
ch6t lugng cao d6 phgc vg ngdy cdng hiQu qui cho sg phrlt tri6n chung ctia d6t
nu6c.

2. Cic nQi dung cg th6 cria d6 6n

2.1. D5i tugnrg tuy6n sinh:c6ng ddn ViQt Nam vd c6ng d6n nudc ngodi th6a
c6c di6u kien dU tuy6n quy dinh t4i mgc 2.2.2. v6n b6n niy.

2.2. Phuong thtfrc tuy6n sinh

2.2.1. Hinh thrbc nyin sinh: x6t tuy6n.

2.2.2. Diiu kign dy nydn:nguoi dy tuy6n dio tpo trinh dQ ti6n si phii c6 c6c

didu kiQn sau:

- C6 bing t6t nghiQp d4i hgc lopi gioi tro l6n hoac bing th4c si.

-Ldt6c gin 01 bdi b6o ho4c b6o c6o li€n quan d6n linh vyc dU dinh nghiCn
ciru ddng tr6n t4p chi khoa hgc ho{c kj'y6u hQi nghi, hQi th6o khoa hgc chuy6n
nges c6 phan bi6n trong thoi hpn 03 ndm (36 th6ng) tinh d6n ngdy d6ng ky dU

tuy€n.

- Nguoi dy tuy6n ld c6ng d6n ViQt Nam phii c6 mQt trong nhirng vdn bing,
chimg chi minh chrlmg vd ndng lyc ngo4i ngt sau:

a) BAng tiit nghiQp dai hqc hopc bdng th4c si do co sd ddo t4o nudc ngoii c6p

cho ngudi hgc toiur thdi gian d nu6c ngodi md ng6n ngt sri dqng trong qurl trinh
hgc tQp ld titing Anh ho{c ti6ng nudc ngoii kh6c;

b) Bing t6t nghiQp dai hqc c6c ngdnh ng6n ngff nu6c ngoii do c6c co so ddo

t4o cria ViQt Nam c6p;

c) Chrmg chi ti6ng Anh TOEFL iBT tt 45 trO lOn hoAc Chimg chi IELTS
(Academic Test) tu 5.0 trd l6n do mQt t6 chric kh6o thi dugc qu6c tti vd ViQt Nam

^ .^ i
c6ng nh4n cdp trong thdi h4n 02 ndm(24 thfung) tinh dOn ngiy dlng ky dU tuy6n;

d) Ngudi du tuyr5n d6p ung quy itlnh tpi di6m a khoin ndy khi ng6n ngfr sti
dgng trong thoi gian hgc tpp kh6ng phdi ln ti6ng Anh; ho{c d6p r?ng quy <finh tai
di€m b khoin ndy khi c6 blng t6t nghiQp dai hqc nginh ng6n ngff nu6c ngoii
kh6ng phni ln ti6ng Anh; ho{c c6 c6c chimg chi ti6ng nudc ngoii kh6c ti6ng Anh o
trinh d0 tucrng ducrng (quy dlnh tai Phu luc II- TT 08/2017ITT-BGDDT) theo quy
ttinh t4i di6m c khoin ndy do mQt t6 chric khto thi dugc qutic tti vd ViQt Nam c6ng
nhan c6p trong thdi h4n 02 ndm (24 thfung) tinh d6n ngdy dnng ky dU tuyOn thi
ph6i c6 khi ning giao ti6p dugc bing ti6ng Anh trong chuy6n m6n (Trudng sC

thenh lflp HQi <t6ng d6nh girl nlng lgc diSn dpt nhirng v6n dC thuQc linh vyc
chuy0n m6n cho ngudi kh6c hi6u bing ti6ng Anh vd nlng lUchitiu dugc ngudi
kh6c trinh biy nhimg v6n dA chuy0n m6n bing ti6ng Anh).
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- Ngudi dg tuy6n ld c6ng ddn nu6c ngoii phii c6 trinh d0 ti6ng ViQt ttii ttri0u
tu BAc 4 tro l6n theo Khung n6ng lpc ti6ng ViQt dtng cho ngudi nudc ngoii ho4c

l)
il6p tmg yOu cdu v0 ngo4i ngfr nhu ngudi ViQt Nam.

-Ngu<ri dg tuyOn c6 khi n[ng thgc hiQn c6c nghia vu tdi chinh dtii v6i qu6

trinh ddo tpo theo quy dinh cria Trudng Dai hqc CAn Tho sau khi trung tuyOn.

2.3. Chiti6u tuy6n sinh theo ngirnh hoic chuyGn nginh

TT Chuy6n nginh Chi ti6u
du ki6n 2020

1 BAo v6 thuc v6t 5

2 BOnh ly hqc vd chfta bOnh vdt nu6i 5

5 ChIn nu6i 5

4 Cdng nghQ sinh hgc 9

5 C6ng nghq thUc phdm 9

6 H0 th6ng th6ng tin 9

7 Khoa hoc cdy tr6ng 5

8 Khoa hoc ddt 5

9 Kinh t0 n6ng nghiOp 9

10 M6i truong ddt vd nu6c 5

11 Nu6i tr6ng thui sin 10

t2 Phdt tri6n n6ng th6n 5

13 Quan ly tl0t dai 10

t4 Qu6n trikinh doanh t2
15 Tdi chinh - Nean hine t2
t6 Vi sinh vdt hoc 5

t7 Ho6 hiru co 10

18 Vat li l1i thuy6t vi Vdt ly to6n 10

t9 K! thuat di6u khi6n vd tg dQng ho6 10

150

2.4. Di6u kiQn vir ning h;c nghiGn cftu khoa hgc cta co s& dio tgo

- Cric hwdng nghidn cftu: XemPhp lpc 1.

- Ctic iti tdi nghihn cftu ttang triin khoi:

HiQn nay, Trulng dang tri6n khai c6c aC tai nghiOn criu sau d6y:

C6c hgrp t6c v6i dia phucrng dang thyc hiQn:

STT TOn dd tiri dq 6n

1
D6nh gi6 thgc tr4ng vd <16 xu6t giai ph6p quin ly, su dgng bOn

virng d6t n6ng nghiQp tinh H4u Giang
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STT TGn tld tii dr3 6n

2

Ung dpng ti6n b0 k! thuQt d6 xdy.dyng m6 hinh nh[m ndng
cao chdt lugng vd hiqu quA kinh tC nh6n ChAu Thdnh, tinh
D6ne Th6p

aJ
XAy dpg m6 hinh nu6i Ech Th5i Lan (Rana tigrina) ttit trqp
v6i C5 TrC vdng (Clarias macrocephalus) trong ao t4i qu4n C6i
Rdng, TP.Cin Tho

4
XAy dpg mO hinh nu6i thucrng phay cii.heo (Yasuhikotakia
modesta Bleeker, 1865) tai qu0n Th6t N6t, thdnh ph6 CAn Tho

5

Sing lgc, tuy€n chon c5c cdy dugc liQu c6 tAi tinh An Giang
<t6p img sinh hgc b6o vQ gan, kh6ng ung thu, h6 trq di6u tri d6i
th6o ilucrng

6

Nghi0n cr?u x6y dpg m6 hinh sin xu6t th6m canh vi so ch6,
b6o quin khoai m6n dat hiQu qui kinh t6 cao tai huyQn L6p
Vd, tinh D6ng ThSp

7
Nghi€n ciru xdy dlmg co scv d[ liQu vd hQ th6ng qu6n ly co s&

d[ lieu y t0 cOng d6ng tinh An Giang

8
Nghi6n ciru hoirn thiQn quytrinh ch6 bi6n vi b6o quin thgc
ph6m chric nlng bQt gpo m6m

9 Gini ph5p nAng c6p chu6i gi|triCua bi6n vd Chu6i Cd Mau

10
IIng dgng c6ng nghQ tuAn hoin nudc nu6i th6m canh lucrn

d6ne tai thanh ph6 Cin Tho

11

HiQn tr4ng ilac dii5m ph6n bti dQng vpt diy virtrim tich trong
thriy vgc s6ng H4u (dopn qua th!tr6n Uai DAm), huyQn Chiu
Thenh, tinh Hflu Giang

t2 Bio tdn tla.dang
img vdi biOn d6i

sinh hgc Vucrn Qu6c gia Trdm Chim thich
khi hau

13
Ph6n t6ch, dinh danh vi tt6nh gi6 hopt tinh kh6ng c6 d4i cria
c6c hgp ch6t h6a hgc trong c6y mai duong

t4
IIng dung ti6n bQ khoa hoc vd c6ng nghQ nu6i t6m cing xanh
thich tmg biiin tl6i khi hau trong muong vudn dua o huyQn Tri
0n, tinh Vinh Long

15
Nghi0n ciru khi ndng s6n xuit cria gi6ng Cao lucrng N01 tpi
D6ng bing s6ng Cuu Long

t6 X6c tlinh nguy6n nhdn t6m v6nh mang vi biQn phrip phdng tri

t7 XAy dgng m6 hinh sinh hgc xt ly ch6t thii chin nu6i quy m6
n6ng h0 trdn <Iia bin tinh B6n Tre

18
Quy ho4ch, lap biq d6, phdn tich ch6t luqng h6a,ly tinh c6c

vtng tldt chuy€n tr6ng hia nu6c c6 ndng sudt ch6t lugng cao
dinh k, 10 nIm tr0n dfa ban thdnh ptrO V! Thanh

t9 X6y dpg vi ph6t hi6n m6 hinh hqp thcxd ki€u m6i d tinh
Vinh Lone

20
Nghi6n cuu xiy dpg m6 hinh <l6t ngQp nudc nhdn t4o thay th6
m6 hinh 3 vu hia trong vtng dO bao kh6p kin tinh An Giang
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STT TOn tld tiri dr;6n

2t Xay armg mO frmh su, xu6t nhen Edor theo tiOu chu6n
VietGap t4i qu4n 0 MOn, thanh ph6 C6n Tho

22
XAy dpg md hinh Hqp t6c xE ndng nghiQp kiOu m6i cria
huyQn cung img dich vu k6t frqp s6n xu6t n6ng nghiQp huyQn
Vinh Thanh

23 Chu6i gi6trimdng cdu ta Vinh ChAu

24
Nghi6n cuu hq thdng hoa cilc m6 hinh canh t6c tr0n khu vuc
lira t6m EBSCL

25

26

DAnh gi|mirc dq hei ldng cria ngudi dan vC k5t qui xAy dpg
ndng th6n mdi tr6n dia bdn tinh HQu Giang

Thi <tiOm md hinh xu ly kh6i thei ld than tqixdPhri Tdn huyQn

ChAu Thdnh tinh HQu Giang

21
Ung dgng quy tr.rnh c6ng nghQ ctia trudng D4i hgc C6n Tho d0
s6n xudt nu6c u6ng tir trSi c6y tuoi

28
Nghi0n ciru xdy dgng quy trinh sirr xu6t kigu dpt chring nhfln
VietGap t4i huyQn Tam N6ng, D6ng Th6p

29
Xdy dpg biQn ph5p t6ng hcr,p d0 chu6n do6n, quan ly du0ng
ch6t vd bQnh hai c6 ngudn g6c fi e6t bing phucmg ph5p sinh
hqc cho c0y kh6m Hau Giane

30
Nghi0n cr?u thdnh pfran ainn du&ng vd ch6t di0u hda sinh
trudng vudt tai thanh long, t4i ChAu Thdnh, Long An

31
Nghi6n ciru su dung Vedafeed - CMS+55 tr0n dO b6ch thio
tdng trucrng vd d6 b6ch thio cho sta

32
Nghien cru mO hinh tarrg:ruong kinh t6 tinh VTnh Long d6n nim
2030

33
Ph6t tri6n quy trinh sin xu6t gi6ng t6m sir theo c6ng nghQ

biofloc tai tinh Cd Mau

34
Hoan thiQn quy trinh sin xu6t giting vi nu6i ba khia tpi tinh Cd

Mau

35
Hoan thiQn mriy cit plasma ili6u khiOn sti ty dgng phgc vq
ngdnh co khi h6 trq tpi Thdnh ph6 CAn Thcr

36
Nghi6n cfu xiic rlinh t6c nh6n giy bQnh vd xdy dpg biQn ph6p
phdng trtr hiQu qut bpnh ti0u chiy trOn ddn bd nu6i tai tinh B6n
Tre

37
Phrlt tri0n sin xuAt, ning cao ch6t lugng cam sdnh theo chu6i
gi6 tri v6i hiOu qui kinh t6 cao giai doan 2Ol7-2020

38
Nghi0n cr?u d5nh gi5 ti0m n6ng, lqi th6 vd th6ch thric vC cli0u
kiQn tU nhiOn, kinh t6 - x6 hQi ldm co so dfnh hudng phrlt triOn

huypn ChAu Thdnh, tinh B6n Tre

39

40

Nghi0n cr?u gi6i ph6p mdi trong li0nk6t sdn xu6t vd tiOu thu
ndng sdn phu hqp vd hiQu qui kinh tO o tinh Hqu Giang
Nghi0n ciru thuc trang s6n xu6t, tiOu thu vd ti6m nlng thi
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STT TGn tI6 tiri du 5n

-

trudng cho mQt s6 m[t hang OCOP chir lgc cta tinh Hflu
Giang

4l Nghi6n criu tao chi5 phAm sinh hoc chria vi khuAn ph6n hiry c6c

hqp ch6t hiru ccv c6 vdng thcrm trong ngud, nudc thdi

42
Xdy dgng m6 hinh nu6i c6 h6 trong ao tai huyQn Vinh Thpnh,
TP CAn Tho

43

Khio nghiQm tr6ng c6y x4 den t4i tinh Tdy Ninh ldm ngu6n
dugc liQu theo hudng h6 trq diOu tr! bQnh gan, d6i th6o dudng

$pe2 vd lipid m6u cao

44
pA 6n ki6m so6t m6i trulng t4i khu vuc s6n xuAt than crii tr€n
dia bdn tinh Hau Giang

45
86o t6n vi khai th6c bOn vimg ngudn lgi c6 tl6ng cr d6ng b6ng
s6ng Cuu Long

46
Ph6t trii5n cAu tryc b6c dO container t.u dQng tt tiu lOn bd cho
c6c c6ng nh6

47
Nghi0n criu nu6i sinh kh6i quy m6 l6n giun nhi0u to vi cua ky
cu ld,rn thric dn nudi v6 t6m bi6n vd b5 me

48 Quan tr6c m6i truong vi da dpng sinh hgc khu bio t6n lodi -
cinh Phri M9 nFrm2020

l. D6nh gi6 tinh thich nghi, ndng suAt, ph6., ch6t hpt vd tinh hinh s6u bQnh
, ,|

h4i tr6n c6c gidng/ddng cacao tr6n ttia ban tinh BCn Tre (d0 tii nghi€n

cuu hqp t6c vdi dia phucrng)

2. Nghi€n cr?u c6u truc quAn th€ vi sinh vdt d4 c6 cria bd trong nhirng diAu

kiQn nu6i du&ng kh6c nhau (da tdi c6p BQ)

3. Hqp t6c nghiCn ct?u vO da d4ng di truyiin vd img dung vi sinh vpt chlu

nhiQt hiru ich dinh hucrng trong cdng nghQ l6n men c6ng nghigp (dO tai

Nghi<tinh thu)

4. ttii uu h6a mpng gi6m silt rAy ndu sri dUng b6y ddn tU dQng t4i khu vuc

D6ng bing s6ng Cuu Long (dC tei c6p BQ)

5. D6nh gi6 tic d6ng mdi trudng trong canh t6c cdy dn trbi, raq miu vd hia

o d6ng bing sdng Cuu Long (da tdi c6p BQ)

6. Nghi€n cr?u da d4ng sinh hgc vd su dpng vi khu6n hda tan Fe-P vi Al-P
tir d6t phdn DBSCL (dc tni c6p B0)

7. Nghi6n criu c6c gihiphilp ph5t tri0n bAn virng chuSi fi6n ktit gi|tringinh
hing t6m sinh th6i tinh Cd Mau (d€ tii nghiOn criu hqp t6c vdi dia
phuong)

8. Nghi6n ciru biQn ph6p canh tdc lta nhim gitm phii thai khi nhe kinh d
d6ng bing s6ng Criu Long (dA tei c6p BQ)
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9. Nghi6n cr?u lya chgn m6 hinh nu6i mQt s6 loii hdu bin tlia (Ostreidae) o

vtng ven bi6n Ddng bing Sdng Cuu Long 1AO tai c6p BQ)

10.Nghi6n ciru hiQu qui cria chinh srich giao kho6n d6t nmg vA tinh bOn

vimg cta mO hinh n6ng l6m ti5t trqp o D6ng bing s6ng Ctu Long (Ae tai

c5p B0)

11.Nghi6n criu gi6i quyrit nhimg kh6 khdn trong giii ph6ng mflt bing khi
thUc hiQn dU 6n dAu tu x6y dpg trOn dia ban Tp. CAn Tho (dO tei nghiCn

ct?u hqp thc voi tlia phucrng)

l2.Giai ph6p ph6t tri6n thucrng hiQu sin phAm ciy 5n trSi c6 miri tpi DBSCL

1Ae tai c6p BQ)

13. Giei ph6p binh 6n gi6 b6n lfa cho n6ng hQ o D6ng bing s6ng Ctu Long
(dc tai c6p BQ)

l4.Giai ph6p t[ng cudng khA n6ng titip can v5n tin dung cho sin xu6t cria

n6ng hQ o D6ng bing sdng Criu Long (dO tai c6p B0)

l5.Xdy dr;ng m6 hinh ly thuy6t ve nrOi nghiQp vi giii ph6p tdng cudmg ho4t

dQng khoi nghiQp cho vtng DBSCL (AO tai c6p BQ)

16.Nghi6n cftu co ch6 nQi sinh v6i rE hia cira vi khuAn cO Ointr dpm

Pseudomonas stutzeri (dA tei c6p BQ)

l7.Nghi€n cr?u khi n6ng khrlng 116- bQnh thUc vflt cira mQt s6 thanh phAn

h6a hgc chi6t su6t tir hai lodi dia y Dirinaria applanata vi Parmotrema

tinctorum 1Ae tai c6p BQ)

l8.Kh6o silt sg phu thuQc vio nhiQt itQ vi 5p su6t c[ra c6u trric vi c6c tinh
ch6t nhiet t10 hqc cria silicene l6ng vd v6 clinh hinh bnng phuong ph6p

DQng lsc hec phin tu (da tei c6p B0)

19.Nghi6n cuu tlO xu6t giai ph6p t.u dQng chuy6n bAn tin thoi su ddi truydn

hinh sang ng6n ngt d6u hiQu ddnh cho ngudi khi6m thinh (de tei c6p B0)

20.Nghi6n ciru ch6 tpo vft liQu khung tucrng hqp sinh hgc tir polymer tp
nhi6n c6 khi ning thay th6 vd fftit4oxuong (d6 tei cAp BQ)

2l.Ddnh gi6 ti6m ndng khai th6c vi ph6t triOn mQt s6 san phAm l6m s6n

ngodi 96 o D6ng bing S6ng Cuu Long (dO tei c6p BQ)

22.Nghi6n ciru da dpng di truy0n vi d4c tti6m sinh hgc sinh sin c6 B6ng lau

(Pangasius krempfi) vi c6 Tra bin (Pangasius mekongensis) (<16 tdi c6p

B0)

23.Nghi0n cr?u nhu cAu dinh du6,ng cria lucrn (Monopterus albus, Zwiew
l7g3) vd thu nghiQm ucrng lucrn gi6ng bnng thric [n ch6 bitin (tt0 tii c6p

B0)
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24.Tfurthdp, b6o t6n vd ddnh gi|mQt s6 dac di6m di truyOn cira t4p dodn 300
.,,

gi6ng hia mua vtng B6n d6o Ci Mau (dO tdi c6p BQ)

25.Nghi€n cr?u img dung xa khuAn trong quin ly nAm Fusarium solani g6y

bQnh vang l6-th6i 16 c6y c6 mrii o D6ng bing Sdng Cuu Long 1de tai c6p

B0)

26.Nghi6n cr?u ch6 t4o mdng nano chitosan/Ag vd thu hopt tinh kh6ng khuAn

cria chring tr6n vi khuAn S. aureus vd E. Coli (dO tai c6p B0)

27.Nghi0n cr?u c6c y6u tO 6nh huong <ttin hanh vi quytit dlnh mua s6n ph6m

thlt heo an toirn o vtrng D6ng bing S6ng Cuu Long (de tei c6p BQ)

28.NAng cao ndng lyc ring ph6 vdi bi6n d6i khi hflu cho hQ d6n ven biOn <v

D6ng bing s6ng Ciru Long (tIO tai c6p BQ)

29.X6,y dpg co so dir lieu vO h0 thUc khu6n thti c6 kh6 n[ng r?c chi5 vi khuAn

Vibrio spp. gay bQnh cho t6m o Ddng bing S6ng Criu Long (dA tni c6p

B0)

30.Nghi6n criru c6ng nghQ IoT 6p dung cho sin xu6t hoa mdu c6ng nghQ cao

1ae tai c6p 86)

31.Giei ph6p phrit tri6n chuSi gi6tri lira g4o ch6t luqng cao theo m6 hinh gin
t<tit trcr-p tic xdvir doanh nghiQp o D6ng Bing S6ng Cuu Long (de tai c6p

B0)

32.Nghi6n cr?u thrii dO ddi v6i rui ro vi co chti chia sd rtii ro trong bAo hi,5m

cdy lira o Ddng bing s6ng Cuu Long 1AC tai c6p B0)

33.Nghi0n cr?u b6o qu6n, cfri5 Uitfn vd sir dgng phg phAm khoai lang tim NhQt

lim thric dn cho bd thit tai D6ng bing s6ng Cuu Long 1AC tai c6p BQ)

34.Nghi0n cr?u 6nh huong cira dQ m{n trong nu6c u5ng d6n khn nlng tdng

trong vi ndng s,r6t rfiu cira d6 nu6i t4i tinh Bi5n Tre, Tidn Giang vi Tri
Vinh (dc tdi c6p B0)

35.Nghi6n cr?u x6y dUng quy trinh k! thu4t su dgng chi5 ph6m vi sinh vd chti

pham sinh hgc sAn xu6t henh 16 an toin t4i mQt sti tinl DOng bing s6ng

Criu Long (OO tai c6p BQ)

36.Nghi0n cr?u quy trinh sin xu6t pha, b6n hiru co dqng long vlr riin tri nu6c

thii biogas tpi vtng D6ng bing s6ng Criu Long 1Oe tai c6p BQ)

37.Nghi0n criru sy tu<rng tdc gifta cluster kim lo4i qui v6i c6c amino acid vd
DNA base vi khi n[ng img dr,]ng trong cim bi6n sinh hgc 1Ae tai c6p B0)

38. T6ng hqp cric hqp ch6t di vdng c6 ho4t tinh ric ch6 polymerase vi aaRS,

ilinh hucrng trong ph6t triOn thu6c kh6ng virus vd kh6ng sinh (tlO tdi c6p

B0)
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39. D6nh gi6 da d4ng di truydn gi6ng c6 Glossogobius vd dpc di6m sinh hgc

cira lodi G. aureus vd loii G. sparsipapillus o D6ng bdng s6ng Cuu Long

1oe tai c6p BQ)

40.Nghi6n criu tinh ch6t dien tu vd v4n chuy6n diQn tir ctra penta-graphene

nanoribbon(da tdi c6p BQ)

41.Nghi6n cr?u img dung vd ph6t tri6n c6ng nghQ ti6n ti6n trong b6o quin,
. i .,i

chO biOn n6ng thriy sin vtng D6ng bdng sdng Cuu Long (chuong trinh
c6p B0)

- Ctic iliiu kiQn hd tr,q nghiAn cnu..

Vdi nhiOu loai hinh nghiOn cr?u d5 dugc thyc hiQn d6p img nhu cAu da dpng

trong ddo t4o, ph6t tri6n Trulng, dia phu<mg vd qu6c gia; Trudng c6 phdng thi
nghiQm dugc ndng c5p v6i trang thi6t bi hiQn dpi, clQi ngfr chuy6n vi0n ph6n tich c6

trinh d0 chuy6n m6n nghiQp vp pht hqp, linh ngh6; Vi ngudn nhin lgc, tiOm lyc
NCKH mqnh vdi ilQi ngfi gi6ng viOn, nghi0n cr?u vi6n duoc dio t4o phAn lon d c6c

viQn trudng uy tin tr6n th6 gi6i, rj' lQ trinh dQ sau d4i hgc gen96%.

C6c don vi ddo t4o, giing vi6n d6u gin NCKH v6i dio t4o th6ng qua viQc

gi6ng viOn, nghiCn cr?u sinh, hgc vi6n cao hgc vd sinh viOn ctng tham gia nghiOn

cr?u, k6t qui tir cric c6ng trinh NCKH dugc gi6ng vi6n ldng gh6p, cQp nh4t th6ng

tin vio bdi giang, gi6o trinh d6 nguoi hgc nim bit dugc circ vdnd6 m6i, thgc ti6n.

C6c hopt ttQng KH&CN d6u c6 ghnk6t vOi ddo t4o; 100% tl6 tai NCKH c6c

c6p dOu phpc vq cho cdng t6c ddo tpo. C6c dC tei, dU an tryc ti6p g6p phdn ndng

cao k! ning nghiOn criru, tiiSp cQn vi gi6i quytit circ viln AC ff-rc1 cira dla
phucrng, il6ng thdi hieu chinh vd bd sung ki6n thric m6i cho gi6o trinh, bii giang,

phqc vu hiQu qui cho c6ng thc gihngd4y. Ho4t dQng KH&CN g6p phAn ning cao

nlng lgc vd ch6t lugng ddo t4o. Tru&ng c6 quy ttinh tlO tii nghiOn criu phii g6n v6i
ho4t tlQng dio tpo, cu th6 nhu d0 tdi c6p bQ phai c6 sin phdm ld ddo tpo trinh dQ

thpc si, vi phii c6 it nh6t 01 hgc vi0n sau d4i hgc tham gia chinh. Thting kC 5 ndm

qua cho th6y hopt dQng NCKH ite g6p phan dao tpo duoc hcrn 300 thpc si.

Ngodi c6c d0 tdi, dg 6n 1i6n ki5t cung c6c d6i t5c trong nudc, trong giai do4n

hiQn tai c5c don vi trong Trudng d5 c6 89 dU 6n li6n k6t vOi Atii tac nu6c ngoii v6i
t6ng kinh phi trOn t49 ty ddng.

Hgc viOn cao hgc vi nghiOn criu sinh ctng dugc tham gia trong c6c d€ tdi
NCKH ctia d<yn v!trong trudng, chir yi5u ta de tai c6p nhn nu6c, bQ ngnnh vi tucrng

ducrng.

C6c hopt dQng NCKH vi chuy6n giao c6ng nghQ cfing g6p phAn tlng cudng
m6y m6c, trang thii5t b!, phdng thi nghiQm hien dai phgc vg ho4t dQng nghiCn cr?u

vd ildo tpo v.v... trang thi6t bi b6 sung cho c6c ho4t dQng NCKH cira Trudng tu
ngudn kinh phi sg nghiQp KH&CN vd ngudn kinh phi chucrng trinh, dg rin nudc
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ngoei dd tpo diOu kien t5t cho gi6ng vi6n vir hgc vi0n sau d4i hgc tham gia nghi0n

crru.

B6ng 2: DANH MUC THrET BI GrA TRI Tu 1 Tt DONG TRo Lnn

TT TOn trang thi6t bi
M5/ Model trang

thi6t bi
Nu0c
-Lsan xuat

Nim
sin
*,rAt

NIm
dua
vio
s[r

dung

NguyGn
gi

(triQu
tI6ng)

I M6y giAitrinh tu dQng
2001240Y - 50l60Hz
(SX:2001)

My 2001 2002 1 .15 1,1 8

2
M6y qu6t vd xu l! 6nh
Bio-Rad

Micro-Array, PA'{:

r69-0002
My 2002 2003 I .488,19

J
M6y sdc klf long cao 6p

HPLC MS

LCQAD
Thermofinigan
HPLC-MS/MS

My 2003 2004 2.160,15

4
M6y giAitrinh tu
dQng+BIG DYE

P/N 627-0040; SAll
173 l3-01 I

My 2004 2005 2.410,53

5
HQ th6ng dlnh lugng PCR
7500

Appliedbiosystems
27s001s90

My 2005 2006 1.085,67

6
M6y tdng hqp Oligo 3400
DNA

My 2005 2006 1.694,12

7
Ddy chuy€n sin xu6t thric
an thuj'sin Chiatun

200-300kg, nghi6n,
trQn, cAn

Dai
Loan

2005 2006 1.923,35

8
HQ th6ng gi6itrinh ADN
tydQng3l30x

17214-026;PC P4-
3GHz; IT"DELL My 2005 2006 3.801,20

9
HQ th6ng s8c klf l6ng kh6i

,A
pno

P4-3.0GHz; 1000
RAM; 120 GB; CD-
RW; 19" Monitor
;Printer

My 2005 2006 5.949,87

l0 HQ th5ng phdn tich Gel
diQn di 2 chi6u Bio Rad

Budng t5i HT ldm
lanh HQ diAu hdnh &, ,). ). .^
cac phan mem phan

tfch gel

My 2006 2007 1 .01 8,81

ll
Automated liquid-liquid
extra (Thi6t bi trfch ly
l6ng long)

Trich ly long-long My 2006 2007 1.015,47

t2
Radiation Heat Transfer
Unit TSTCC (MO hinh he

th6ng bftc xa)

M6 hinh HT bftc
xq/A set of
equipment

T0y Ban
Nha

2006 2007 1.237,29

l3
Microware Vacuum Dryer
(Thitit bi s6y bing vi
s6ng)

TB s6y bing vi s6ng
245jMhz

Dirc 2006 2007 1.249,67
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TT TGn trang thi6t bi
Mi/ Model trang

thi6t bi
Nudc
- t.

san xuat

Nim
sin
*rAt

NIm
dua
vio
s[r

dung

Nguy6n
gi6

(triQu
tI6ng)

t4 HQ th6ng Microarray Bio
Rad

M5y tfnh IBM
Lenovo M55E
Monitor LCD 17"
M6y in HP 1160

My 2007 2008 1.306,80

l5 M6y ph6n tfch da bQi th6
tg dQng PA Partec

HQ th6ng chii5u s6ng
HBO H9 th6ng do
n6ng dQ HQ th6ng do
ddng ch6y Mirn hinh
LCD cd lon M6y
tinh c6 nhdn (xrich
tav)

Denmark 2007 2008 I .61 7,00

16

HQ th6ng sdn xu6t bia
d4ng Pilot c6 tr; dQng 1

.;.
pnan

I HT nghiCn malt 4
truc; l,5KW; 380V;
200kg/gio 1 HT n6u
bia I HT nu6c n6ng
lanh I HT l6n men
& chua bia thdnh
phAm I HT ldm lanh
c6n; I HT CIP; I HT
bio qu6n men; I

m6y lgc trong bia; I

HT chi€t r6t & d6ng
nft ty dQng 700
liVgio; 3 Tank bia
nhi hdng c6 ht lanh
dOc lap

viet
Nam

2007 2008 2.473,98

l7 M6y do luu bi6n ng6u luc
trQn

5 modul (truy€n
dQng; tr6n; P4-80G

Dftc 2007 2008 1.084,65

t8
DiQn tri c6ng su6t & Ky
thu4t truy6n dQng

(Bao g6m 35 modul) Dric 2007 2008 I .157,00

l9 M6y ph6n tfch trgng
lugng theo n

TG 209 F3 Tarsus Dfc 2008 2009 1.164,25

20
M6y Quang ptrO tCl-OeS
GENESIS

230Y150-60 Hz;2
chaiArgon

Dr?c 2008 2009 I .3 13,19

2t M6y quang ph6 h6p thu
nguyOn tft iCE3500

Atomic absorption
Spectrocopy
icE3500

UK 2009 2010 1.274,35

22
M6y sac t<y tn6i ph6
GCMS-QP20r0

GCMS-QP2Ol0 plus
Shimazdu

Nhat
BAn

2009 201 0 1.646,09

23
M6y Quang ph6 h6ng

.,.4 -l.ngoal Dlen Oor

Fourier Transform
Infrared-FTIR

My 2009 201 0 1.855,80

24
Sic kj long hiQundng cao
Thermo

Bom;tlAu dd;
m6ytfnh;mriy in;

My 2010 2011 1.098,50
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TT TOn trang thi6t bi
M6/ Model trang

thi6t bi
Nufc
- t.

san xuat

Nim
sin
xuAt

NIm
dua
vio
sfr

dung

Nguy6n
gi6

(triQu
tI6ng)

Ph6n m€m

25
Sic kf khf GC-MS
Thermo Scientific

Bcrm;Ddu do;
m6ytinh; inmhu; K
ph6

My 2010 2011 2.798,50

26
HQ thdng Sic kf long U-
3000 HPLC (l2modul)

Bcrm cao 6p; khft
khi; trQn 6p su6t;
PhAn m6m tti6u
l(hlen

Dric 20tl 2012 1.043,17

27
M6y do khi thei nhe
kinh/gia sfrc

Benchtop Package
LGR Greenhous

My 20fi 2012 2.080,80

28
HQ th6ng seck;f khi
TraceGC l3l

m6y; bom;dAu do;
M6y t(nh; m6y in;
PhAn m6m di6u
khi€n

My 20fi 2012 2.187,00

29
Thi6t Bi ph6n tich nhiEuxa
tia X (XRD)

Bruker D8
ADVANCE + M6y
tinh + M6y in

Dric 2012 2013 5.500,00

30
HT q/ph6 h6pthp ng/tu
SHIMADZ

AA-7000;g6m
Tmodul vd phAn

mem

Nhat
BAn

2013 2014 I .134,00

C0ng 56.920,58
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BAng 3: DANH MUC On r.ql NGHIEN CUII KHOA HQC CAC CAp OAXC
THTIC HIEN

TT tGn od tei
Chri nhiQm

od tai
Thoi gian
thqc hiQn

Oe tai c6p Nhir nudc

I

Nghi€n cfu ring dpng cdng nghQ plasma l4nh d€

xft llf nudc sinh ho4t vd nu6i tr6ng thriy sdn virng
Tdy Nam BQ

Nguy6n Vdn
Dfing

0U2016 - 1212017

2

Uhg dgng vir nghi€n cr?u hoin thiQn mQt s0 gi6i
ph6p k! thudt trong tO chfc s6n xu6t gi5ng vd
nu6i thuong ph6m c6 tra ving Tdy Nam BQ

Nguy6n Thanh
Phuong

t0l20t7 - 0U2020

J
D6nh gi6 vi dC xu6t giai ph6p quin li vd bio vQ

ngu6n lgi thiry sin vilng ven bd dgc cria s6ng Criu
Long

TrAn Dic Dinh 10t2017 - 0t/2020

4
Gi6i ph6p cAn bing nhu cAu th! trudng, ph6t tri6n
, ). r i.
bdn virng cric chu6i ngdnh hirng hia g4o

Nguy6n V[n
S6nh

0612017 - t2l20l8

5

Phdn tich chu6i gi6 tri nghnh hdng t6m vd x6y
dr;ng mO hinh nu6i tdm mang lai hiQu qu6 kinh tE
cao cho virng Tdy Nam BQ

Nguy6n Phri Son

6
Cii thiQn chuSi gi6 tri n6m rom d d6ng bing sdng

Criu Long
V6 Thdnh Danh 0v2017 - 0812019

7

Xdy dgng chu6i gi6 tri xodi ViQt Nam phgc,vp thi
trudng trong nudc vd c6c th! trudng xu6t khdu chfi
luc

TrAn Van H6u t0t20t7 - 1212019

oe tai c6p BQ

I ThuQt to6n hiQu qui cho biri to6n vi tri ngugc
Nguy6n Trung

Ki6n
0412017-0412019

2

KhAo s6t sU phu thuQc vdo nhiQt d0 vi rlp su6t cria
c6u truc vi c6c tinh chdt nhiet dg hgc cfia silicene
long vd v6 tlinh hinh bing phucrng ph6p DQng lyc
hgc phdn trl

Huj'nh Anh HuY 0412017-0412019

J
Nano t6m Pd/M (M: Au, Pt) mdi la v6i tfnh ch6t
quang vd ho4t tinh xric t6c cao

TrAn Thi Bich

Quy6n
0412017-0412019

4

Nghi€n cr?u sg phdn bi5, noi o, dinh dudng vh sinh
thSi hgc sinh sdn cfra c6 thdi ldi nudc nggt

Periophthalmodon septemradiatus o Dting bing
s6ng Criu Long, Vi6t Nam

Einh Minh

Quang
0412017-0412019

l5
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TT t6n od tai
Chri nhiQm

ad tai
Thcri gian
thgc hiQn

5

Do ludng vi giAi thfch thuc hirng qudn ly trong
doanh nghiQp ViQt Nam: trudng hqp cria doanh

nghiQp o d6ng bing s6ng Criu Long

Nguy6n TuAn
Ki9t

0712017 -0712019

6
Khd ndng thtm nh4p tdi sdn dla phuong, h6i t9 va
a6i mOi sdn phAm c0a c6ng ty con thu6c cdng ty
da qui5c giatai ViQt Nam

V6 Vdn Dut 05t2017-0512019

7

The resilience and sustainability of the Mekong
delta to changes in water and sediment fluxes
(RAMESES) - K.ha ndng phyc trOi va tinh b6n

virng cta d6ng b[ng s6ng Cuu Long du6i t6c

dOng cta thay d6i dong chiy luu lugng vir bin c6t

PGS.TS. Vin
Pham Ding Tri

lrl20l7-0412020

8

cria hQ

phuong
Nghi0n criu c6c d4c tfnh vAt ly quan trgng
th6p chi€u t4o boi vat lieu Graphene bing
ph6p nguy6n lli ban dAu

PGS.TS.Nguy6n
Thinh Ti€n

12120t7-1212019

9

Nghi€n ciru ch€ t4o vd kh6o s6t tfnh chAt cria bQt

huj,nh quang ph6t 6nh s6ng tr6ng tr6n co s0 TiO2,
ZnO vit SnO2 pha tap Eu vir Mn

TS. Nguy6n Trf
Tudn

08/2018-0812021

l0 Di6u khi6n chri dQng cho cAn cAu container hopt

dQng tr€n bi6n
PGS.TS. NgO

Quang Hi6u
0812018-0812020

1l
Df,u en va tannin c0 d[c ldm phy gia thirc 6n d6

c6ithiQn ciic acid bdo c6 lgi trong sta vi giim
sinh khi methane o bo slra vir dC sta

TS. Ldm Phudc
Thinh

10t2018-1012021

l2
Tilng hqp d6n xu6t benzimidazole c6 hopt tinh ric
ch6 polymerase vd protease ftng dung trong di6u
tri Zika vd vi€m gan si6u vi B

PGS.TS.Bnirhi
Buu Hu6

l3
Nghi€n cr?u da d4ng vd quan hQ ph6t sinh lohi cta
giun d6t o vtng Ddng Nam BQ (ViQt Nam) bing
din liQu hinh th6i vi sinh hgc ph6n tri

PGS.TS.Nguy6n
Thanh Tirng

12t2018-1212021

14

Nghi6n cuu chti tao v4t liQu khung tuong hgp sinh

hoc tir polymer tu nhi6n c6 kh6 nlng thay th6 vh
t6i tao xuong

HO quOc Phong 0ll20t7-0612019

l5
D6nh gi6 ti6m nang khai th6c vd ph6t tri6n mQt s6

sin phAm ldm sin ngodi 96 o DOng bing S6ng

Cftu Long
Pham Thanh Vfr 0U2017-0412019

t6
Nghi0n cfiu da d4ng di truydn vd d[c <ti€m sinh
hoc sinh sin c6 BOng lau (Pangasius krempfi), vd
c6 Tra bAn (Pangasius mekongensis)

Duong Th[y
YCn

0112017-0612019

l7
Nghidn cr?u nhu cAu dinh du6ng cira luon
(Monopterus albus, Zwiew 1793) vit thri nghiQm

uong gi6ng luon bing thric [n cne UiCn

TrAn ThiThanh
Hi€n

0U2017-0612019

18 Thu thpp, b6o tdn vi d6nh gi6 mQt s5 d6c di6m di TrAn Hiru Phric 06t2017-12/2019

t6

12t2018-121202t



TT t6n O6 tai
Chri nhiQm

-l ...
de tar

Thtri gian
thgc hiQn

truy6n cta tdp doin 300 gi6ng lira mta vtrng B6n

d6o Cd Mau

l9
Nghi6n cr?u, ring dpng x4 khuAn trong quAn ly
n6m Fusarium solani g6y bQnh virng 16 - th6i ra
ciy c6 mrii o E6ng bing S6ng Criu Long

LO Minh Tuong 0U2017-0612019

20

Nghi€n cuu khd n[ng kh6ng n6m bQnh thuc v4t
cria mQt s6 thinh phAn h6a hgc chitit su6t tir hai
lodi tlia y Dirinaria applanata vd Parmotrema
tinctorum

Nguy6n Trong
Tuin

21

Nghi6n cfu m6i quan hQ giira hQ th6ng ph6n lo4i
aAt WRe vdi he th6ng ph0n lo4i <lQ phi nhi6u d6t
FCC ldm co sd thdnh lap bin d6 dq phi nhi6u d6t
tinh An Giang

LC Vin Khoa 0112017 -0612019

22
Nghi6n ct?u ch6 t4o ming nano Chitosan/Ag vd
thu ho4t tinh kh6ng khuAn cfia chring tr6n vi
khu6n S. aureus vd E. Coli

tran thigich
Quy€n

0112017-0612019

23
Nghi6n ctu c6c y6u t6 inh hucrng di5n hdnh vi
quy€t dinh
Ddng bang

mua sin phAm thit heo an todn o virng
SOng Criu Long

Hulnh ViQt
Khai

0U2017-01/2019

24
vdi bi6n aOi mf nau

bing S6ng Criu Long
Ndng cao nlng lgc.ung phO
cho hQ d6n o ven bi6n D6ng

Nguy6:r Duy
C6n

0112017-07/2019

25
Xdy dr,rng m6 hinh l1i thuy€t v€ khoi nehigp vd giAi
ph6p tdng culng ho4t clQng khoi nghiQp cho ving
DBSCL

Phan Anh Tri 0U2018-06/2020

26
Nghi6n cuu ph6n lQp, tuytin chgn vd d6nh gi6 hiQu qui
cfia thr,rc khuAn th6 trong viQc phdng tr! bQnh d gd do
E. coli gdy ra

Nguy6n Trgng
Ngir 0U20t8-1212019

27
Nghi6n criu mO hlnh nudithriy s6n cho vtng
mudi ven bi6n E6ng bdng s6ng C&u Long dC

voi bi6n aOi tni nau

ru0ng
thich Lmg Huj,nh Thanh T6i 0U2018-1212019

Od tai c6p tlia phucrng

I
D6nh gi6 thgc tr4ng vd dC xuAt gi6i ph6p quin l1i,

su dr,rng b€n virng d6t n6ng nghiQp tinh H4u Giang
Vd Quang Minh 0U2018-1212020

2

Uhg dung ti6n b0 k! thuat d6 xdy dgng m6 hinh
nhim ning cao ch6t lugng vi hiQu qu6 kinh ttl
nhdn Chdu Thinh, tinh DOng Th6p

TrAn Vdn HAu 0U2018-11/2020

J

XAy dgng m6 hinh nu6i Ech Th6i Lan (Rana
tigrina) k6t trqp vdi C6 T16 ving (Clarias
macrocephalus) trong ao tpi qu4n C6i R[ng,
TP.Cdn Tho

Nguy6n Van
I neu

0U2018-01/2019

4 Xdy dgng m6 hinh nu6i thuong phAm cri heo Nguy6n Thanh 0U201 8- I 0/2019

1 7

01t2017-0612019



TT t6n A6 tai
Chfr nhiQm

ae tai
Thoi gian
thgc hiQn

(Yasuhikotakia modesta Bleeker, 1865) t4i quQn

thot N6t, thdnh ph5 CAn Tho
Hieu

5

Sdng lgc, tuy6n chgn ctrc cdy du-o. c liqu c6 tai tinh
An Giang d6p fng sinh hgc b6o vQ gan, kh6ng ung
thu, h5 tro diAu tri d6i th6o dunng

D6i Thi Xudn
Trang

0412018-0412021

6

Nghi6n criu xAy dung mO hinh s6n xuAt thdm canh
vd so ch6, b6o quin khoai m6n dqt hiQu qud kinh
t6 cao tai huydn L6p Vd, tinh D6ng Th6p

L6 Vin Hoa 0212018-0U2021

7

Nghi€n criu xdy dung co so dir liQu vd hQ th6ng
quin l;f co s0 dfr li6u y t6 cQng d6ng tinh An
Giang

Trucrng Qu5c
Dinh

0412018-0912019

8
Nghi0n cr?u hoirn thiQn quy trinh ch6 bi6n vir b6o
quAn thyc phAm chuc n[ng bQt g4o mAm

Nguy6n COng

Hd
0512018-0412020

9
Gi6i ph6p ndng c6p chu6i gia tri Cua bi6n vi
Chu6i Cd Mau

Nguy6n Hiru
TAm

0512018-04/2020

10
Uhg dpng c6ng nghQ tuAn hodn nu6c nu6i thdm
canh luon d6ng t4i thdnh phd Cdn Tho

Phpm Thanh
Li6m

06t2018-0s/2020

1l
Hi€n trang tlpc di6m ph6n b6 dQng v4t d6y vd trAm
tich trong thty vuc sOng H6u (doan qua thi tr6n
M6i DAm), huyQn Chdu Thdnh, tinh Hdu Giang

Nguy6n Vtu
C6ng

0512018-0912019

t2
Bio t6n da dang sinh hoc Vu<rn Qu6c gia Trim
Chim thich ung v6i bitin dOi khf hQu

Duong V[n Ni 0st20t8-0412021

13

Phdn t6ch, dinh danh vd d6nh gi6 hopt tinh kh6ng
co d4i cria c6c hqp ch6t h6a hgc trong cdy mai
duong

o6 r6n Khang 0912018-0812020

14

tlng dgng ti6n b0 khoa hgc vd cdng nghQ nu6i
tOm cing xanh thich ung bitin d6i khf h4u trong
muong vudn dira o huyQn Trd 0n tinh Wnh Long

Duong Nhyt
Long

0sl20t8-02/2020

15
Nghi6n cuu khd n[ng sin xu6t cria gi6ng Cao
luong NOl t4i D6ng bing s6ng Crlu Long

TrAn Kim Tinh 0912018-0912023

16
X6c <tfnh nguyOn nh6n t6m v6nh mang vd biQn
ph6p phdng tri

D4ng Thi Hodng
Oanh

09t2018-09/2019

t7
Xdy dgng m6 hinh sinh hgc xti l;i chAt thii chSn

nu6i quy m6 n6ng hQ tr6n ilia bdn tinh B6n Tre
Bii ThiNga 0912018-12/2018

18

Quy hoach, lpp bnn d6, phAn tich ch6t lugng h6a,
li tinh c6c virng d6t chuyEn trdng hia nu6c c6
ndng su6t ch6t lugng cao dinh k, 10 nim trOn dia
bdn thdnh ptrO Vi Thanh

TrAn V[n D[ng 1012018-02/2019

l9 X6y dpng vi ph6t tri6n m6 hinh hqp t6c xd ki6u
m6i o tinh VTnh Long

VO H6ng T[ 1112018-1012021

20
Nghi6n cr?u x0y.dUngrnO hinh dAt ngAp nudc
nhAn tao thay th6 m6 hinh 3 vu lfia trong virng d6
bao kh6p kin tinh An Giang

Nguy6n Hiru
Chi6m

11t2018-1U2021

18



TT t6n OO tai
Cht nhiQm,;. _. .

de tal
Thcri gian
thqc hiQn

2t
XAy dpng m6 hinh sAn xudt nh6n Edor theo ti6u
chudn VietGap t4i qu4n O M6n, thdnh phd Cdn
Tho

TrAn Vdn Hdu 0912018-0812021

22
XAy dpng m0 hinh Hqp t6c xd ndng nghiQp ki6u
m6i cta huyQn cung fmg dich vu t<Ct trqp sin xu6t
nOng nghiOp huy6n VTnh Th4nh

Nguy6n Phri Son 0st20t8-0s12020

Z) Chu6i gi6 tr! mdng cAu ta VTnh Ch6u
Huj,nh Truong
Huy

09t2018-1112020

24
Nghi6n cuu h€ th6ng hoa cic mO hinh canh t6c
tr6n khu vgc ltia t6m DBSCL

Chdu Minh Khdi 0112018-02/2018

25
D6nh gi6 mfc dQ hdi ldng c0a ngudi d6n vC k6t
qui xAy dpg n6ng th6n mdi tr6n dia birn tinh Hdu
Giang

Nguy6n Thiry
Trang

t2120t8-0512020

r9



Bing 4: DANH MUC On r.U HgP TAC QUOC rr rnrnN KHAI rtJ XAtvt
2016-2022

STT t6n ad tai
Chfr nhiQm

,;. .. .
de tal

Don vi(Khoa)
Thcri gian

thgc hiQn

Co quan

tii tro

I

HQ th6ng th6ng tin vi6n
th6m vd b6o hi€m cdy
.).
trong t?l cac nuoc co
kinh tti mdi n6i, giai
do4n mo rQng tpi ViQt
Nam (dg 6n RIICE)

GS. TS. V6
Quang Minh

Khoa MOi
trudng &
Tiri nguy€n
thi6n nhi6n

ll4l201s -
0110412017

Co quan Hgp t6c
vh Ph6t tri€n
Thsy s! (SDC)

2

Nghi6n ciru kh6o s6t vir
d6nh gi6 hi€n trang m6
hinh nu6i t6m qu6ng
canh cAiti.5n tai
Irrawaddy, Myanmar

GS. TS. TrAn
Nggc HAi

Khoa Thty sin
212/2015 -
0210312016

C6ng ty
TEXCHEM
FOOD, Malaysia

J

Tu v6n d6 mdn klp thoi
cho n0ng d6n trdng lia
(SALTS)

PGS. TS.
Nguy6n Hitiu
Trung

Khoa M6i
trudng &
Tdi nguy6n
thi6n nhi6n

vU20l6 -

31/1212016
IRRI, Philippines

4

Mo rQng gi6o dpc C6ng
t6c X5 hQi chuy€n
nghi0p

TS. TrAn Thi
Phsng Hi

Khoa Khoa hgc

Xe hOi vd
Nhdn vdn

U3l20t6 -
3U0312017

D4ihgc
Washington, Hoa
Ki

5

Xa.y dUnq hQ th6ng hgc
phdn chu6n ch6u Au vO

ndng luong t6i tao
(ECO RED)

PGS. TS.
Nguy6n Chi
Ng6n

Khoa C6ng
nghe

UU20l6 -
0lt2l20t8

Truong Dni hgc
Roma, Y

6

Tdng cudng ndng lgc
". .a

ngnlen cuu va car tren
c6p qui5c gia t4i ViQt
Nam (ENHANCE)

TS. Th6i COng
Ddn

Khoa Khoa hgc
Xd hQi vi
Nhdn v[n

U2l20t6 -
0l/r0/2018

D4i hgc Alicante,
Tdy Ban Nha

7

Nghi6n cftu xri llf chit^. ).
thal trong nuor trong
thtiy sin, chuy6n d6i
thirnh ning luqng diQn

th6ng qua pin nhi6n
lieu ran th6 he m6i-
g6p phAn ph6t tritin bAn

virng vr)ng D6ng bing
S6ng Cftu Long
(SATREP)

PGS. TS. D6
Thi Thanh
Huong

Khoa Th0y sdn

111012015

0v0912020

Trudng D4i hgc
Kyushu, Nh4t
Bin

8

SO ho6 di sdn vdn ho6
phi v{t thd D6ng Nam
A bdng cric k! thupt
hoat hinh dya tr6n d[
liQu h6n t4p cao chi6u
(AniAee)

TS. Nguy6n
Hiru Hda

Khoa C6ng
nghQ th6ng tin
& Truy6n
th6ng

1t112016 -
01/01t2020

Chucrng trinh
Horizon, Uy ban
Chdu Au

20



STT t6n O6 tai
Chri nhiQm

ae tal
Dcrn vi(Khoa)

Thoi gian

thgc hiQn

Ccr quan

tiri trq

9

Ph6n tich kinh t€ vh.).
nhu cau co glor noa
trong sdn xu6t c6c n6ng
s6n xodi, b6p lai, d4u
nirnh vir md o DBSCL

TS. LC Canh
DIng

ViQn Nghi6n
ct?u Ph6t tri6n
DBSCL

11512016 -
0110312017

ViQn Nghidn criru

N6ng nghiQp
Yanmar (YARI),
NhQt Bin

l0

D6nh gi6 t6c dQng xdy
dpg n[ng luc dii h4n:
PhAn tich so bQ tt kinh
nghiQm cria dg 6n

Aquafish
(Aquafish-PCIA)

PGS. TS. TrAn
Thi Thanh Hi6n

Khoa Thty sin
Ut0t20t5

0111212017

Trudng Dai hgc
Connecticut, Hoa
K,

lt

E6nh gi6 hiQu qui cira
N-butyl thiophosphoric
triamide (NBPT) vd
dicyadiamide (DCD)
l6n chuyCn h6a cta
Urea-N"

TS. Duong
Minh Vi6n

Khoa N6ng
nghiQp &
Sinh hqc tJng
dung

11912016 -
3011112016

C6ng ty Solvay,
Singapore

t2

D6nh gi6 6nh huong
cria sAn phdm LP20 l6n
khi ning tdng tru0ng
vd ch6t lugng t6m thd
chAn tring o giai do4n
6u trtng vd gi6ng

PGS. TS. Ph4m

Minh Dftc
Khoa Thiy sin

11912016

0Ut2l20 i,
Cdng ty House
Wellness Foods,
Nhat Ban

13

"Xdy d1rng kh6u ph6n

hdn hqp hoin chinh
du-o. c l6n men
(Fermented Total
Mixed Ration - FTMR)
vd 6nh hu0ng cria
FTMR di5n khi ndng
sinh truong vi ndng
su6t cr:ra bd tt ngu6n

=,,nguyen lreu san co tar

tinh Trd Vinh trong
di€u kiQn thich ung vdi
bi6n dOi khf hdu

TS. H6 Thanh
ThAm

Khoa N6ng
nghiQp &
Sinh hgc Uhg
dung

11912016 -
0U0212018

Qu! Ph6t tri6n

\6ng nghiCp qu6c
te (rFAD)

l4

C6ithien an ninh sin
phAm thty sin, dinh
du0ng gia dinh vir
thuong maith6ng qua
nu6i trdng thriy sin b6n
virng t4i Campuchia vir
ViQtNam
(Aquafish-Snakehead)

PGS. TS. TrAn
Th! Thanh Hi6n

Khoa Thty s6n

1l10l20ts

0U1212017

Trudng Epi hgc
Connecticut, Hoa
K,

l5
Qudn l1i nu6c vi m{n
d0 c6i thiQn sdn xu6t
n6ng nghi6p

TS. Dang Ki6u
NhAn

ViQn Nghi€n
c{ru Ph6t trien
DBSCL

U1012016

01103120t8

Co quan NIng
lugng Nguy€n tti
Qu6c tC (IAEA)

2t



STT t6n od tei
Chfr nhiQm

oc tei
Dcrn vi(Khoa)

Thoi gian

thrpc hiQn

Co quan

tii trg
vir T6 chric
Luong thgc vd
N6ng nghiQp Li€n
hiOp qu6c (FAO)

l6

Ddo t4o ndng cao n[ng
lgc vir nghiCn cr?u hohn
thi6n quy trinh thu h6i
d6t, bOi thudng, h6 tro,
t6i dinh cu tai Thinh
ph6 CAn Tho

PGS. TS. Phan

Trung Hi6n
Khoa Lu0t

1l1l12016

01t0312018

T6 chfc Land
Equity
International Pty,
Ltd. (LEI), tl4i
di6n cho T6 chric
Hgp t6c vd Ph6t
tri€n Thpy S!
(SDC) vir T6 chric
86o t6n Doi sdng
Hoang DE (trong
Hqp phdn Pu an

Quin tri det dai
vilng Mekong
(MRLG))

17

Nghi€n cfu t6i sri dr;ng
bd cd ph6 sau khi sri
dung lirm phdn b6n hiru
co s4ch cho canh t6c
n6ng nghi€p hiru co t4i
DBSCL

TS. Nguy6n
KhoiNghIa

Khoa N6ng
nghiQp &
Sinh hqc Uhg
dung

1510212016

0111112017

The World
Academy of
Sciences (TWAS)

l8
Gieo trdng da dang -
Thu ho4ch an toin
(sDHS)

TS. Huj,nh

Quang Tin

ViQn Nghi6n
cftu Ph6t tri6n
DBSCL

U4l20t6 -
3010312017

SEARICE,
Philippines

t9

Nghi6n cfu gi6m ph6t

thei khf gAy hiQu fng
nhir kinh bing c6ch bO

sung dAu dtra trong
,:.

phan cua oe nuor o
Ddng bing Sdng Cuu
Long

PGS. TS.
Nguy6n Thi
Kim D6ng

Khoa NOng
nghiQp &
Sinh hqc Uhg
dung

0v0U2016

tzl0U20l6

MEKARN, Thpy
Di6n

20

Anh hucrng cfia hdnh 16

(Allium fistulosum L.)
trong khAu phAn l€n
hiQu su6t d6p ung mi6n
dich cria gd dia phuong
vd hopt tfnh khring
khuAn cta chi6t xu6t
hinh 16

Bni Thi L€ Minh

Khoa N6ng
nghiQp &
Sinh hec Ohg
dung

0U0U2016

t2l0U20l6

MEI(ARN, Thr;y
Di6n

21

Anh huong cria b6 sung
c6m v6i lr,rc binh vd
phg phAm c6 Tra l6n
ndng sudt t6ng truong
cua ngong

TS. Ph4m TAn
Nhe

Khoa NOng
nghiQp &
Sinh hqc Uhg
dung

0110U2016

1210U2016

MEKARN, Thgy
Di6n

22



STT TGn tI6 tni
Cht nhiQm

ae tar
Dcrn vi(Khoa)

Thtri gian

thgc hiQn

Co quan

tii trg

22

Sft dung.bip 0 chua
llrm ngu6n thr?c [n cho
bd thlt trong cQng d6ng
din t6c Khmer

TS. HO Thanh
ThAm

Khoa N6ng
nghiQp &
Sinh hgc Uhg
dung

0U0U20t6

1210U2016

MEKARN, Thgy
Di6n

23

Nghi6n cr?u xft ly
prot6in thu! phAn tir
nu6c th6i phg phim c6
Tra d'5 t6i uu ho6 ndng
su6t ve khAu phAn cria
gir. o n6:rg h0 vtng
D6ng bing s6ng Criu
Long

TS. Nguy6n Thi
Thuj'

KhoaN6ng
nghiQp &
Sinh hgc Uhg
dung

01/0112016

1210112016

MEKARN, Thgy
Di6n

24

Su dung hdm rugu thay
th6 mQt phAn khAu
phdn c0a gd dia phucmg
dang tdng truong

PGS. TS. BUi
XuAn M6n

KhoaN6ng
nghiQp &
Sinh hqc Uhg
dung

0110U2016

1210112016

MEKARN, ThUy
Di6n

25

Anh huong cia b6 sung
probiotic l6n ndng su6t
tdng trunng, hi0u qu6
sft dpng thric [n vir hi6u
qu6 kinh tC cta heo cai
sira o D6ng bing s6ng

Ciru Long

PGS. TS. L6 Th!
Mtin

Khoa N6ng
nghiQp &
Sinh hgc Uhg
dung

0U0U2016

12t0U2016

MEKARN, Thpy
Di6n

26

HQ th6ng canh t6c cii
thi€n dQ phi nhi€u.dAt
cho sin xuAt hia b€n
virng virng DBSCL,
ViQt Nam
(vLrR-TEAM)

PGS. TS. V6
Quang Minh

Khoa M6i
trudng & Tei
nguy6n Thi6n
nhi€n

1t112016 -
1t1t2019

Dai hqc Ghent, Bi

27

PhAt tri6n c6c k! thu4t
girip gi6m ph6t thei khf
nhd kfnh trong n6ng
nehiQp tai DBSCL

PGS. TS.
Nguy6n Hiru
Chi6m

Khoa MOi
trudng & Tei
nguy6n Thi€n
nhi€n

U1l20t6 -

11U2020
JIRCAS, NhAt
B6n

28

Quy hoach sir dpng ddt
thich ring v6i bi6n d6i
khi hqu vh khi n[ng
phpc h6i c6p nOng h6,
tinh Bac Li€u

PGS. TS.
Nguy6n Hi6u
Trung

ViQn Ngh
cfu Bi6n
Khf hAu

.len
-:..dol

15t1U2016

3011U2017

CCAFS-SEA,
Philippines

29

NAng cao chAt luong
nu6i tdm o m6 hinh
nho 16 o midn Nam,
Vi€t Nam

PGS. TS. D5
Thl Thanh
Hucrng

Khoa Thrhy s6n
1lt0l20t6
- 11312017

Truong Epi hgc
Tokyo, Nhat Ban

30
Su dgng c6ng nghQ

enzymtrong khAu phAn

dn cria c6 di6u h6ng lai

PGS. TS. TrAn
ThiThanh Hi€n

Khoa Thfiy sin
llu20t7 -

30/1012017

Kerry Ingredients
and Flavours Ltd.,
Ireland

3l Du 6n thfr nghiQm quy
hoach kh6ng gian vtng

TS. V6 Qudc
-iI uan

Khoa M6i
trudng & Tei

U5/2016 -
l13l20l7

Chuong trinh M6i
trudng Li€n hqp
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STT t6n od tai
Cht nhiQm

-l ...
de tal

Dcrn vi(Khoa)
Thcri gian

thyc hiQn

Co quan

tii trg
ven bi6n dua vdo hC

sinh th6itai Ci Mau,
Vi€t Nam

nguy0n Thi€n
nhi6n

qu6c (UNEP),
Th6i Lan

32

Nghi6n cfu khoa hoc,
dich tdi li6u, vi hQi

thio khoa hoc vd kinh
i ..

te tar nguyen va mor
trudng do td chric Kinh
t6 vir MOitrudng DOng
Nam A

PGS. TS. V6
Thdrnh Danh

Khoa Kinh tti
l13/2015 -
3U7t2017

EEPSEA -
WorldFish,
Philippines

JJ

C6c lua chen nu6c
u6ng trong b6i canh 6
nhi6m thach tin o
DBSCL

PGS. TS. V6
Thdnh Danh

Khoa Kinh t6
U612015 -

11612017

EEPSEA -
WorldFish,
Philippines

34

Huong di5n su b6n.
virng trong s6n xudt

.A , .r. ^glong ca tra: trep can
theo phuong ph6p chgn
loc

GS. TS. Nguy6n
Thanh Phucrng

Khoa Thty sin
v7l20l7 -

v6t2022
The University of
Liege, Bi

35

Nghi€n cuu hiQu qu6

"uT 
p-rla" p"iv; o3i"ol

dic tinh h6a hoc vd
sinh hoc d6t ve nang
su6t lfa o D6ng bing
S6ng Cuu Long

PGS. TS. ChAu

Minh Kh6i

Khoa NOng
nghiQp & Sinh
hqc Uhg dung

16t5t2017

3v512018

COng ty Sirius
Minerals Plc, Anh

36
Gieo tr6ng cla dpng -
Thu hopch an todn
(sDHS)

TS. Huj,nh
Quang Tin

ViQn Nghi0n
ciru PhSt tri6n
DBSCL

t/4/2017 -
301312018

SEARICE,
Philippines

37

Mang lu6i qu6c tti h6
tro ndng cao ning lgc
chuy€n giao c6ng ngh6
va tri thfc tai Vi6t Nam

PGS. TS. L6
ViCt Dfrng

Truong
hgc CAn

Dai
L Tho

Usl20t7 -

1il0t2019
Truong Dai hoc
Brussel, Bi

38
Kh6o s5t pht sa s6ng
Mekong ndm2017

PGS. TS. Vln
Pham Dlng Trf

Khoa M6i
trudng & Tai
nguy€n Thi6n
nhi6n

U512017 -
111212017

ViQn nghiCn cfu
Hii duong hgc -
Wood Hole
Oceanographic
Institution, Hoa
K,

39

Han h6n vi lfr lut trong
diAu kiQn khf h4u thay
a6i - mEt l9 trinh binh
thudng m6i vd thich
nghi cho luu vpc
Lancang-Mekong

PGS. TS.
Nguy6n Hi€u
Trung

ViQn Nghi0n
cfu Bi6n d6i
khf hau

U6/2017 -
U6t20t8

T6 chric Nghi€n
ctiu Khoa hoc vir

.., i.
uong nghrep Knor
thlnh vugng
chung Uc
(csrRo)

40
Chi6n luoc truy6n
th6ng vd quing.b6
thdng tin cria k6 hoach

PGS. TS.
Nguy6n Hi6u
Trung

ViQn Nghi6n
ctiu Bitln d6i
khf hdu

301U2017

30/U2018

Qu! Stichting
IHE Delft, Hd
Lan
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STT t6n tI6 tiri
Chfr nhiQm

ao tai
Eon vi(Khoa)

Thni gian

thqc hiQn

Co quan

tii trg
D6ng b[ng sdng Ctu
Long

4t

Qu6n lj hQ th6ng s6

liQu vd ph6 bi6n k6t qu6
nghi€n ctru (AquaFish-
Data)

PGS. TS. TrAn
Thi Thanh Hi6n

Khoa Th0y s6n
11412017 -
112120t8

Trudng Dai hgc
Connecticut, Hoa
K,

42

Ph6t triCn chuong trinh
,l

dao tao ve an toan mol
trudng vir b6o t6n da
d4ng sinh hoc o D6ng
Nam A (CONSEA)

GS. TS. Nguy6n
Thanh Phuong

Khoa Th0y sin
U112017 -
Ut2l20t9

Trudng Dai hoc
Toulouse III Paul
Sabatier, Ph6p

43

Lap kC hoAch su dung
d6t de d4t duoc c6c

muc ti6u Aichi vd t[ng
cudng kh6 ning ch6ng
chiu vdi bi6n d6i khi
h4u t4itinh DOng Th6p

TS. Duong Vdn
Ni

Khoa M6i
trudng & Tei
nguy€n Thi6n
nhi€n

71912017 -
30t312018

Td chric 86o tdn
Thi6n nhi6n Qu6c
te (rucN)

Bio quin sAu ri6ng tuoi
T6ng Thi Anh
Ngq.

Khoa N6ng
nghiQp & Sinh
hoc Uhg dung

llt2l20t7
- Ul12018

C6ng ty
Tupperware, Bi

44

NAng cao.tfnh b6n virng
cta hQ th6ng t6m - hia
o DOng bing s6ng Criu
Long, ViQt Nam (giai
doqn2)

PGS. TS. ChAu

Minh Kh6i

Khoa NOng
nghiQp & Sinh
hqc Uhg dung

U612017 -

3111012019
ACIAR, UC

45

Anh hucrng ciaLP2}
l6n khi ndng di: kh6ng
b€nh streptococcosis
cua ci di6u h6ng

PGS. TS. TrAn
Thi Tuyi5t Hoa

Khoa Th0y sin I lt U2017
- v812018

House Wellness
Foods

Corporation, Nhat
B6n

46

Nghi6n cr?u t4n dgng: .,( .;.
nguon pne pham
glycerol trong qu6 trinh
sAn xuAt biodiesel

PGS. TS. Bii
Thi Briu HuC

Khoa Khoa hgc
Tu nhi6n

t3ll0120ts

3U312017

Osaka Prefecture
University, NhAt
BAn

47

Thfch img vi d6i.m6i
s6ng tpo cria ngh6 nu6i
th0y sin vtng Mekong
(Aquadapt-Mekong)

GS. TS. Nguy6n
Thanh Phuong

Khoa Thriv sAn
Ut0/2017
- U912020

IDRC, Canada

48

DSnh gi6 tinh kh6 thi
cfia quy ho4ch sinh k€
thich ung vdi bi6n d6i
khf h6u tpi huyQn Ba
Tri, tinh B€n Tre

Lli Vdn Lqi

Khoa M6i
trudng & Tai
nguyCn Thi6n
nhi€n

151U2018

1slll20t9

Global
Greengrants
Fund, Hoa Kj,

49
Khio s6t phtr sa s6ng
Mekong n6m 2018

PGS. TS. VIn
Pham Ddng Tri

Khoa MOi
trudng & Tai
nguy6n Thi6n
nhi6n

112/2018 -

U1212018

ViQn nghidn cftu
HAiducrng hoc -
Wood Hole
Oceanographic
Institution, Hoa
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STT TOn tI6 tni
Cht nhiQm

ad tai
Don vi(Khoa)

Thcri gian

thgc hiQn

Ccr quan

tii trq
Ky

50

Ddnh giit an tohn vQ

sinh thuc ph6m duong
ph6 t4i thinh ph6 CAn

Tho

T6ng Thi Anh
Ngec

Khoa NOng
nghiQp &
Sinh hgc Uhg
dung

UU20l8 -
11612019

Qu! Khoa hgc
qu6c tC (lFS),
Thsy Di€n

5t

Nghi6n cfu khfa c4nh
x5 hQi o c6c khu t6i
dinh cu do bi6n d6i khf
h4u o DBSCL, Vi6t
Nam

TS. TrAn Thi
Phung Hd

Khoa Khoa hgc
Xd hQi vd
Nhdn v6n

t/312018 -

Ut2l20t9

Trudng Dai hqc
Macquarie,
Sydney, Uc

52

Ph6t tri6n c6c gi6i ph6p
khf sinh hgc b6n virng
ttr sinh kh6i d DBSCL,
Vi€tNam: C6c lua
chon vd tro ng4i cho
viQc ldm ting su dpng
sinh kh6i c0a n6ng d6n

,J
va nong no nnam glam
ph6t th6i khf nhi kfnh
vi chi phi n[ng luong

TS. Ng6 Thi
Thanh Tnic

Khoa Kinh t6
111U2017

3v312019

SEARCA,
Philippines

53

Anh huong b0 sung
LP20 vdo thftc [n l6n
ting truong vd ch6t

, .A
lugng ca tra glong nuor
trong hQ thdng tuAn

hoirn

PGS. TS. TrAn
Th! Thanh HiAn

Khoa ThrJry sAn
lsl20l8 -

t12t2018

COng ty House
Wellness Foods,
Nh4t Bin

54

Anh hucrng b6 sung
LP20 vdo thr?c 5n l6n
tang tru0ng vd ch6t

.A
lugng ca tre grong nuor
trong h6 th6ng tuAn
hodn

PGS. TS. TrAn
Thi Thanh Hi6n

Khoa Thriy s6n
l5l20l8 -
11212018

C6ng ty House
Wellness Foods,
Nhat Ban

55

PhAt trien chucrng trinh
ddo tao vC dam bao
dinh dudng vh ph6t
tri6n thriy sin bdn virng
(ssNS)

GS. TS. Nguy6n
Thanh Phucrng

Khoa Th0y s6n

I I I t20 I 7

1il1t2020

ViQn K! thupt
Chdu A (AIT),
Th6i Lan

56

D6nh gi6 Anh huong
cta t6o Isochrysis l€n
khd n[ng tdng truong
vd ch6t.luong t6m the
chdn trdng o giai dopn
6u trirng vir giOng

PGS. TS.
Nguy6n Vdn
Hda

Khoa Thty sin
1t5t2018 -
1t712018

COng ty Proviron
G. Gilliotstraat,
Bi

57

D6nh gi6 hiQu qui cta
ph6n b6n KCl5l0-12
tr€n sinh trucrng vd ph6t
tri6n cria c6y lfia

PGS. TS. TrAn
Vdn Dfrng

Khoa Ndng
nghiQp &
Sinh hqc Uhg
dung

llt/2018 -
111212018

Koppert
Biological
Systems, Hir Lan
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STT t6n OG tai
Chfr nhiQm

ao tai
Dcrn v!(Khoa)

Thcri gian

thr;c hiQn

Co quan

thi trg

58

D6nh gi6 t6cdQng
chfnh s6ch d6i mdi vi
chuy6n giao k! thu4t o
c6c vtng sin xudt lfra
kh6ng.thupn lgi o D6ng
Nam A (Chuong trinh
CURE)

PGS. TS. V6
Thdnh Danh

Khoa Kinh tti
U7t20t8 -
U412019

Trung tAm Nghi€n
criu N6ng ngbiep.
Nhi0t <l6i Qu6c tC

(crAr),
Colombia

59

Nghi€n cfu b6o tdn noi)...
o va nguon lgr cua
gi6ng c6 thoi loi
Pe.riophthalmodon d
D6ng bdng s6ng Cuu
Long, Vi0t Nam

TS. Dinh Minh
Quang

Khoa Su pham
11812018 -

Ut/2021

Qu! Khoa hgc
qu6c tO (IFS),
Thsy Di€n

60

C6c vAn dO quan ng4i
trong du 6n h6 th6ng
thriy lgi C6i Ldn - C6i
86 taiD6ng bing sdng
Criu Long

PGS. TS. LC

Anh Tudn

ViQn Nghi0n
, ^.4 -:..cuu ulen ool

kfii hau

1t7t2018 -
U9l20t8

Trung t6m Bio
ttin vd ph6t tri€n
tiri nguyOn nu6c
(wARECOD) vd
Oxfam

6l

H5 trq x6y dr,rng chi6n
luoc thfch rng bitin d6i
khf hAu o thdnh ph6
CAn Tho, ViQt Nam

PGS. TS. L6
Anh TuAn

ViQn Nghi€n
, ^.t -1.ctru ulen clol

khi h0u

131812018

301912018

ViQn MOitrudng
Hdn Qudc (KEI),
Hin Qu6c

62

NOng nghiQp thfch ung
vdi bi6n aOi mri n4u:

D6nh gi6 c6 sy tham. ). .(...^
gra ve mol llen h9

hoang dqi c6y tr6ng
chuy€n vdo ngu6n gen
cdy hia o d6ng bing
s6ng Crru Long, ViQt
Nam

TS. Huj'nh
Quang Tin

ViQn Nghi6n
ciru Ph6t tri6n
DBSCL

U5l20t8 -
t/12t2020

T0 chfc Bdo trg
^).0a dang cay trong

todn cAu (Crop
Trust), Dric

63

Nghidn ciru dlu ninh
l6n men lhm thric [n
cho nu6i c6 l6c thuong
phAm (dr;6n CJ-FSM
c5l6c)

PGS. TS. TrAn
Th! Thanh Hi€n

Khoa Thriy sdn
1t8t20t8 -
1t8t2019

C0ng ty CJ

CheilJedang
Corporation, Hdn

Qu6c

64

T6i uu md phong thu
nghiQm cho c6c hQ

th6ng h6 trg l6i xe ti6n
ti6n bing phuong phdp
Monte Carlo vd l6y
m6u Gibbs

Thdy Tr6n Vdn
Li

Khoa Khoa hgc
Tu nhi6n

11912018 -
11312019

ARMINES, Ph6P

65

Anh huong cta b6 sung
bgt thit vpn c6 Tra thfiy
ph6n vd men vi sinh vd
acid hiru co trong khAu
phAn l6n neng sudt sinh

C6 Nguy6n Th!
Thty

Khoa N0ng
nghiQp &
Sinh hgc Uhg
dung

1312018 -
1t212018

MEKARN, Thuy
Di€n
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STT t6n OG tai
Chfr nhiQm

ae tei
Don vi(Khoa)

Thoi gian

thgc hiQn

Co quan

tAi trg
truong vd sric kh6e cfia
heo con sau cai sira d
DBSCL ViQt Nam

66
Gieo tr6ng da d4ng -
Thu hoach an tohn
(sDHS)

TS. Huj'nh
Quang Tfn

ViQn Nghi6n
criu Ph6t tri€n
DBSCL

11412018 -
3011212018

SEARICE,
Philippines

67
Khdng gian s6ng ch6
Eai Hoc CAn Tho

GS. He Thanh
Toirn

Trudng
hgc CAn

Dai
Tho

116120t8 -
11412019

Trudng Dai hgc
Bang Arizona,
Hoa Kj,

B0.

2.5. T6 chrfrc tuy6n sinh: t6 chric 2 lAn trong n6m vho th6ng 5 vi thrlng 10.

2.6. Chinh s6ch uu ti6n: uu ti6n d6i voi cilc dtii tuqng theo quy dinh cta

2.7.Hgcphi vir chinh s6ch h6 trg tiri chinh

Mric hgc phi n5m h1c 2020-2021 ld:

- Nh6m ngdnh 1: 24.500.000d/nim, 815.000d/tin chi;

- Nh6m ngdnh 2:29.250.000d/ndm, 975.000dltin chi;

- Hec phi thu theo tirng nim hoc; qu6 thcri hpn dio tpo md NCS chua

hodn thdnh xong chucrng trinh thi phii d6ng hgc phi t6t nghiQp ch4m

tiiSn d0 theo tring hoc kj,, mric thu bing 50% mric hgc phi cira hqc ki'tr6
h4n. C5c chi phi liOn quan d5n hQi d6ng bio vQ luQn 5n ti5n si do Nhi
hudrng chi tri.

- NCS thUc hien nghi6n cuu k6t hqp trong c6c dp 6n sC dugc h6 trg kinh
phi cta dg 6n tuj,theo ttmg dg 6n cp th6.
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2.8. Chc nQi dung khic

2.8.1. Danh mqrc ngdnh phi hqp:

STT Chuy6n nginh tuy6n

Nsinh t6t nshiOp nht hom Ngirnh cao hgc phii hgc
hgc phAn bd sungDli hgc Cao hgc

I HQ thdng th6ng tin
HC th6ng th6ng
tin

HQ thi5ng th6ng
tin

Khoa hgc m6y tfnh, K! thu6t phAn mi5m,

C6ng nghQ th6ng tin, M4ng m6y tinh vd
truydn th6ng dir liQu, K! thu4t m6y tinh,
An todn th6ng tin. C6c ngdnh kh6c do hQi

d6ng tuy6n sinh quy€t d!nh.

2
K! thuft di6u khi6n vd
ty dQng h6a

K! thuqt dieu
khi6n vd tr,r dQng

h6a

K! thuQt cli€u
khi6n vd tg
dQng h6a

K9 thuat di6n, K! thuat dien tri, K! thu{t
rada - d6n dubng, K! thuflt vi6n th6ng, K!
thupt m6y tinh, K!. thu4t y sinh; C6c

ngdnh kh6c do HQi d6ng tuyiSn sinh quy6t
clinh

3 Quin tr! kinh doanh Quin tri kinh
doanh

Qu6n tri kinh
doanh

Kinh doanh thuong m4i; Quan tri dich vu
du lich vA l[ hdnh; Kinh doanh qu5c t6;
Tdi chinh - Ng6n hdng; Kinh tC n6ng
nghiQp; K6 to6n; Kinh t6 hgc, QuAn trl
nhAn lgc, Qu6n lf kinh t6, Kinh ti5 diu tu,
Kinh tti phrlt tri6n, Kinh ti5 qu6c tii, 86o
hi6m, Khoa hqc quin lli

4 Tdi chinh - NgAn hdng
Tdi chinh - NgAn
hdng

Tdi chinh -
NgAn hdng/Tdi
chfnh doanh
nghiQp.

BAo hiiSm, Kti to6n, Quin tr! kinh doanh,

Quin tri dich vu du lich vd l[ hdnh, Kinh
doanh thuong m4i, Kinh t6 hgc, Kinh t6
qui5c t6, Kinh tti ndng nghiQp, Logistics vd

, x'quan ly cnuol cung lmg

5 Kinh tt5 ndng nghiQp
Kinh t6 n6ng
nghi6p

Kinh t6 n6ng
nghiQp

Ph6t trien ndng thdn, Qu6n tri kinh
doanh;, Tdi chinh - ngdn hdng; KC to5n,
HQ th6ng th6ng tin qudn 11i, Qu6n tri dich
v9 du lich vd lir hdnh, Kinh tC qu6c t6,

QuAn tri nhdn lgc, Kinh t6 hqc. Th.sng k€

kinh ti!, To6n kinh t6, Kinh t6 ph6t tri6n,

QuAn lli kinh t6, 86o hi6m; Kinh t6 dAu

tu; Khoa hgc qu6n lf, Chinh s6ch cdng,

QuAn lj c6ng, QuAn tri vdn phdng; Qu6n
lf khoa hgc vd c6ng nghQ, QuAn llf cdng
nghiQp, QuAn_lf ndng lugng, Logistics vd
quin lf chu6i cung img, Kinh t€ x6y
dpg, Qudn l;f tdi nguy€n rimg, Quin lf
th0y sin, Qu6n lf tdi nguyCn vd m6i
trulng, QuAn ly d6t dai, Quin lf bi6n tl6o
vd tloi bd

6 H6a hfiu co H6a hgc H6a hiru co

H6a v6 co, H6a phdn tich, H6a lf thuy€t
vd h6a lf, H6a mdi trudng, Khoa hgc vft
liQu, H6a hgc, K! thu4t H6a hgc, Khoa
hgc m6i trulng, L;f luQn vd phuong phSp

grdng dpy bQ mOn H6a hgc, Sinh hgc thr,rc

nghiQm, H6a sinh hgc, C6ng ngh€.sinh
hqc; KY thu4t y sinh, K! thu{t h6a dAu vd
lgc d6u, K! thu4t vat lieu, K! thuat m6i
trudng; C6ng nghQ thgc phAm; Khoa hgc
y sinh, Duo. c lf vd dQc ch6t, Cdng nghQ
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STT Chuy6n ngirnh tuy6n

Nsinh t6t nehiGp pht hon Nginh cao hgc phni hqc
hqc phAn b6 sung

Dgi hgc Cao hgc

duo. c phAm vd bdo ch6 thu6c, H6a dugc,
Dugc liQu - Duo. c hqc c6 truyrin, H6a sinh
duo. c, Ki6m nghiQm thu5c vd cl6c ch6t,
Dinh du0ng

7
VAt ly lf thuyiit vd v{t
l1i to6n

V0t ly hqc
vat lv lv.lJ

thuyet vd vflt
llf toSn

Thi6n vdn hqc (8440101), Yat lf ch6t rin
(8440104), VAt llf v6 tuy6n vd dien tir
(8440105), Vat l), nguy€n tt (8440106),
VAt 1), dla cAu (84401I l), H6a lf thuyiit
vd h6a l), (8440119), Khoa hqc vit liQu
(8440122), Co hgc (8440109), Quang hgc
(84401 10), Vat l), ky thuat (8520401)

8 Mdi trudng d6t vd nu6c
Khoa hgc m6i
trudng

Khoa hgc m6i
trulng

Khoa hgc d6t; fy thuflt m0i truong; Qu6n
lli tdi nguy6n vd mdi trudng; Sinh th6i
hgc; K! thu{t tdi nguy6n nu6c; Qu6n l1i

dAt ctai; C"6ng nghQ sinh hgc; C6c trudng
hqp cu th6 khric sE duo. c x6t duyQt bei hQi

il6ng tuy6n sinh

9 Qu6n lf dAt dai QuAn lf d6t dai Qu6n l! d5t

clai

Khoa hgc dAt; QuAn lli Gi nguy6n vd m6i
trulng; Cdc ngdnh kh6c c6 chuong trinh
ddo t4o d trinh d0 thac si kh6c nhau tir
lO% d€n 40%t}ngsri tin chi

10 86o vQ thuc v4t 86o vQ thr,rc v4t
86o vQ thyc
vat

Khoa hgc cdy tr6ng, Phdt tri6n ndng th6n,
Di truydn vd chon gidng cdy trdng, Khoa
hoc d6t, H€ th6ng n6ng nghiQp

11 Chdn nu6i Chdn nu6i Chin nu6i Thri v, Ph6t triCn n6ng th6n

12 Khoa hpc cdy trdng
Khoa hoc cdy
trong

Khoa hgc c6y
tr6ng

g6o v9 thgc v4t; Di truy6n vi chgn gi6ng
cdy tr6ng; Khoa hgc d6t

l3 Khoa hqc ddt Khoa hgc d6t Khoa hgc d6t

Khoa hgc cdy tr6ng, Quin lf clAt dai, HQ

th6ng n6ng nghiQp, Bdo v0 thgc vflt, Khoa
hgc m6i trudng, Qudn lf tdi nguy€n vd
mditrudng

t4 BQnh lf hgc vd chfta
bOnh vdt nudi

Th0 y Th0 y
Chdn nudi; BQnh hqc thtiy s6n

l5 C6ng nghQ thgc phAm
Cdng nghQ thr,rc

,l
pnam

C6ng ngh€
thqc phAm

COng nghQ sau thu ho4ch; Cdng nghQ chO

bi6n thiy s6n ; c6c ngpnh kh6c theo quy€t
dinh cria h6i ddng tuy6n sinh

t6 Nu6i tr6ng thty sin
Nu6i tr6ng thriy
sin

Nu6itr6ng
thriy s6n

B€nh hqc thriy sdn, Qu6n lf thriy sAn, Ph6t
tri6n. n6ng th6n; C6c ngdnh khric theo
quyet dinh cua hOi <l6ng tuy€n sinh

11 Ph6t tri6n ndng th6n
Ph6t tri6n ndng
th6n

Ph6t triiSn
n6ng th6n

Khoa hgc c6y tr6ng, Kinh tC n6ng nghiQp,

Qu6n trl kinh doanh, Chdn nu6i, 86o vQ

thgc v$t, Khoa hgc a6t, He thdng n6ng
nghiQp, Qu6n lj d6t dai, Qu6n lf tdi
nguy6n vd m6itrudng, Quin U kinh tO

l8 COng nghQ sinh hgc
C6ng nghQ sinh
hqc

C6ng nghQ

sinh hqc

NhAn chring hgc, DQng v4t hgc, Thyc vft
hgc, Sinh hgc thgc nghiQm, Sinh th6i hqc,
Di truydn hgc, Vi sinh v4t hgc, C6ng nghQ

thgc phAm, C6ng nghQ sau thu ho4ch vd
c6c ngdnh khric theo quy6t dintr cria HQi

d6ng tuyen sinh
19 Vi sinh vdt hgc Sinh hoc Vi sinh v{t hgc C6ng nghQ sinh hgc, Sinh th6i hgc, Thuj'
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Chuy6n ngirnh tuy6n

Neinh t6t nshi0p pht hqp Nginh cao hgc phii hqc

hgc phin b6 sung
Dqi hgc Cao hgcs t"l

sinh v4t hgc, Ho6 sinh hgc, Thuc vft hgc,
Sinh hgc thgc nghiQm, Nh6n ch0ng hgc,
Di truy6n hgc, DQng vft hgc, Sinh hgc

2.8.2. Hi so dr-r nydn bao gim:

a) Dcrn xin dy tuy6n.

b) Ly lich khoa hgc.

c) B.an sao vin bing, chr?ng chi c6 ?h*g thyc hoac bin sao kdm theo bin
chinh de d6i chi6u (trong truong hqp nQp h6 so tryc ti6p).

. d) Minh chimg kinh nghiQm nghi€n ciru khoa hgc quy dinh tai kho6n 2

Di6u 5 cira TT 07l2o1l ITT-BGDDT ndy vi thim ni0n c6ng t6c (n6u c6).

d) D6 cuong nghi0n cuu.

e) Thu gi6i thiQu dfunh giitpham ch6t ngh6 nghiQp, ndng lpc chuy6n mdn vd
khi nlng thUc hiQn nghiCn cr?u cira ngudi d$ tuy6n cira ft nh6t Ot nhd khoa hgc c6
chric danh gi6o su, ph6 gi6o su ho{c c6 hgc vi ti6n si khoa hgc, ti6n si d5 tham gia
hopt <lQng chuy6n m6n vdi ngudi dp tuyOn vd am hi6u linh vgc md ngudi dp tuy6n
dU <linh nghiOn criu.

g) C6ng vdn cir tli dg tuy6n cria co quan qu6n ly tr.uc ti6p theo quy dinh
hiQn hanh v0 viQc <ldo t4o vn b6i du0ng c6ng chuc, vi0n chuc (ni5u nguoi dp tuy6n
li c6ng chric, vi6n chirc).

3. Th6ng tin vd c6c di6u kiQn tlim bio chit luqnrg

3.1. Ccr sO vft ch6t phgc vg tliro t4o vi nghiOn cftu

3.1.1. ThOng kA fing qudt vi co sd vQt chiit:

STT N$i dung EVT -t r
I ong so Ghi chf

I T5ng diQn tich dit dai m2 2.1 85.369,00
1.1 Di€n tich khu l m2 62.251,50
1.2 Di€n tich khu 2 m2 809.530,20
1.3 DiAn fich khu 3 m2 5.527,20
1.1 DiAn fich khu Hod An m2 l.l12.901,00
1.5 Di€n tich ddt ld gqch Bitng Binh m2 23.726,00
1.6 Di€n t{ch dtit Trqi thqrc nghiQm Wnh Chau m2 171.142,10

1.7 Di€n t{ch ddt Nhd cAng d6ng An Binh m2 291,00
,, Gi6ng tludng

2.1 - Sii phdns phdng 244

2.2 - T6ng dien tich m2 51.422,70 Sdn xqy dqns
3 Phdng hqc m6y tfnh

3.1 - Sii phdns phdng 4t
3.2 - T6ng di€n tlch m2 2.044,00 Sdn xay dqng
4 Phdng hgc ngo4i ngir

4.1 - Sii phdng phdng 04

4.2 - Tdns di€n tfch m2 180,00 Sdn xoy dqmg
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STT NOi dung DVT T6ne s6 Ghi chri
5 Di6n tich thu vi6n 12.276.00 Sdn xoy durng

6 Phdng thi nehi€m
6.1 - Sii phdng phong 45

6.2 - T6ns di€n tich m2 38.436,48 Sdn xay dvns
7 Xudng thUc tdp, thUc hhnh

7.1 - So phdng phong 07

7.2 - Tong di€n tich m2 5.496,00 Sdn xay A,mg

8 Kf tric x6
8.1 - 56 phdns phdng 1.422

8.2 - Tdng diQn t{ch m2 77.259,12 Sdn xdy dwg
9 Di€n tich nhi in cfra ccr s& dho tao m2 2.960,00 Sdn xay dqng
10 Di0n tfch hOi trudng m2 5.763,00 Sdn xay dvng
10 Di0n tich nhdr thi tl6u tla nins m2 4.965,00 Sdn xay &.rng

11 DT sdn v4n tlQng vi s6n TDTT (Khu I: 02
sdn cdu l6ng vd 0l sdn tenis; Khu II: 03

sdn b6ng d6, 15 sdn b6ng chuydn, 02 s0n

cdu l6ng, 02 s6n t4p dpng cu TDTT ngodi
trdi)

m2 50.079,00 Khu Hda An:
03 san TDTT
ngodi trdi, 0l
sdn b6ng dd

STT Loqi phdng Sd tuErg
I H6i trudng, phong hgc ldp tr6n 200 ch5 02

2 Phong hgc tir 100 - 200 ch6 26

J Phong hoc tir 50 - 100 ch6 212

4 Phong hoc duoi 50 ch6 26

5 Phong hgc da phuong ti6n 08

3.1.2. Thilng kA phbng hgc:

3.1.3. Thdng kA vi h7c liQu (stich, tqp chi, e-book, co sO dfr tiQu iliQn tft)
trong thn viQn:

- Sdch, tqp chi:

Vtng tri thric
S6ch in An

Nhan Cu6n

I T6c phAm t5ng loai 8.697 19.647

2 Tri6t hoc 2.370 6.180

J TOn gi6o 582 1.219

4 Khoa hgc xd hQi 35.552 72.004

5 NgOn ngir 10.768 23.717

6 Khoa hoc tg nhi€n 15.186 38.290

7 Khoa hoc rng dung 38.572 90.974

8 ThC thao 2.609 5.432
9 Vdn hgc vd Tu tir hoc 10.s80 25.935

l0 Lich s*, dia lj 6.628 13.670

T6ng 131.544 297.068
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- Co s0 dfr liQu trqtc tuydn ffuy cQp ttuqc th mgng crta Trcdng DHCT:

TOn CSDL diOn tir 56lugng chfi d6

CAB Direct s00.000

Truy cdp hcrn 500 ngin+ bdi t4p chi todn vdn ciic
linh vgc n6ng nghigp, c6ng nghQ sinh hoc, thriy
sin, m6itrulng, du tich, kinh ti5...vi lTeBooks
dugc d[ng k! sft dgng

Emerald Emerging Markets
Case Studies

800
Truy c4p 800+ Case studies li cric nghi€n ciru
trudng hqp trong thgc ti6n duo. c th6m dlnh vd
xu6t bdn

Spingerlink 3498 Truy c4p 3498 t6n t4p chf khoa hgc da nginh

Spingerl-ink ebook
869

g+oot< I-nnh 4rc k! thu4t - c6ng nghQ xu6t b6n

ndm 2013

Ebrary 158.000

E-books da ngdnh: c6ng nghQ thdng tin, Kinh t6,

qudn tr! kinh doanh, Khoa hgc xd hQi, lu4t, lich
st, khoa hQc tg nhi6n.

r. .-
Tdi li6u s6 t4i Trung t6m
hoc li6u

40.196
Kh6a lu4n d4i hoc loai kh6 gioi, Ludn vln cao

hoc, gi6o trinh vh dC tdi nghiOn criru khoa hgc.

AGORA (FAO) 6.129
Tap chi khoa hgc N6ng nghi6p, Thuc phdm,

Khoa hgc m6i truong, vd c6c linh vgc khoa hqc
xE hQi c6 li€n quan

HTNART (WHO) 5332
Tap chi khoa hoc Y hgc, Sinh hoc vd c6c linh
vuc khoa hgc xd h6i c6 li6n quan

ARDI
10.000

tap chi
Tpp chi khoa hoc ngu6n mo vd ph6t tri6n vir mdi
trong nhiAu lTnh vpc Khoa hgc C6ng ngh€

OARE 5541
T4p chi khoa hgc ngudn truy cdp mo vA lTnh vgc
mOitrudng

GOALI l 8000

GOALI (Global Online Access to Legal
Information)ld ngudn co so dir liQu truy cap tryc
tuy6n th6ng tin ph6p lf todn cAu d c6c nu6c dang
ph6t tri6n.

IMF I 8584
S6ch diQn tt vA tap chi da linh vuc cta c6c qu6c

). i ,.gia; vh ngu6n s6 li€u b6o c6o ph6t tri6n kinh tO

c6c nu6c tr€n th6 ei6i

IngentaConnect
I 3000 t4p

chi

Co sd d[ liQu thu mr,rc T4p chi khoa hgc da

nghnh vi bdi t4p chi khoa hoc tir ngu6n truy cdp

mo da ngdnh

Lyell Collection
26000

BQ suu t{p Lyell Collection ld bQ suu tdp diQn tri c6c

t4p chf dugc lm trf, Xu6t Bdn Phdm Chuy€n Bigt vd
nQi dung s6ch dugc xu6t b6n bdi HiQp hQi Geological
Society of London. BQ suu tgp tuy€n chgn nhimg tdi
liOu vC nginh Khoa hqc O6t vOi ch6t luong tOt nh6t.

T4p chf khoa hgc cria Vi€n
CLUTE

l5 tpp chi
Kinh T.5, Gi6o Dgc, Quin Lf vi Khoa hgc Sric

khoe - Truy c4p mO

JSTOR
3900

S6ch ttiQn tt ngu6n mo nhidu ch0 d€

ViQn xuAt b6n tii liQu s6 ila
ngdnh (MDPI) 15 tap chi nhi6u chri d€ - truy c4p mo

Openlibrary 3 triCu Ebooks truy cAp mo tl6 llnh vuc
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TGn CSDL tliQn tir 56lrgng chr da

MIT OpenCoursewave
Hgc li6u mo

2400
kh6a hoc

MIT OCW cho ph6p nguoi dirng tham gia kh6a

hoc sE bitit duqc Gi6o 6n, Bii gi6ng, Bii t4p, DO

thi, vh Thu 6m - thu hinh. Ngudi dtng c6 the tai

vC lam tu li6u hgc t4p ho4c gitng d4y.

Coursera
Hoc li6u mo

2000
kh6a hoc

Coursera cung cdp c6c kh6a hgc truc tuy6n mi6n
phf tt cdc trudng tt4i hgc hdng dAu nhu Stanford,
Princeton, Universities of Michigan,
Pennsylvania...

edx
Hoc li6u mo

r 300
kh6a hgc

edX c6 sr,r tham gia cria hon 90 trudng d4i hgc,
hgc viQn hdng dAu tr€n toin th6 gi6i nhim t6
chric c6c kh6a ch6t lugng cao trong nhi6u

chuy€n nghnh cho mgi dOi tuqng hoc vi6n. edX
hi6n c6 hon 1300 kh6a hoc

Openstax
Hoc li€u md

Gi6o trinh cria Dai hqc RICE vd nhi€u trulng d4i
hgc M! hgp t6c hinh thinh, g6m nhiAu lTnh vuc
hqc tap. Phuc vp truy cdp md

3.1.4. Danh mqtc chi fiih phbng thi nghiQm, thlrc hdnh, phbng mdy
t[nh,....: Xem Phg lpc 2

3.2. Danh s6ch giing vi6n co hfru dt tliiiu kiQn hufng d6n nghiGn cftu
sinh theo c6c nginh hoic chuy6n ngirnh: Xem Phg lpc 3
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3.3. Cic dg 6n nghiOn cftu hqp tic voi c6c co s& tlio t4o, nghiOn crfru vi
doanh nghiQp trong vir ngoiri nudc:

_ Trubng d.u ti hqp t5c NCKH vd ddo t4o v6i c6c vi6n trudng, cU th6: Viqn
CAy An Qira Mi0n Nam, ViQn Lira DBSCL, Trulng DH Y Dugc CAn Tho, Trudng
DH BSch Khoa He NQi, Trudng DH XAy D1mg He NQi vd Tru&ng DH T0y
Nguy6n. Ngodi ra, Trudng cdn ld thanh vi6n c[ra 10 viQn trudng manh vO n6ng
nghiQp, hiQp hQi c5c trudng dai hqc kinh t6 vd thdnh vi6n ctra Cdu L4c BQ Khoa
hgc - C6ng nghQ c6c trubng dai hgc k! thuQt ViQt Nam. Qua d6, ldm cho trinh dQ

khoa hoc k! thuQt, k! n[ng NCKH, gi6i quy6t c6c v6n de thUc tiSn cria dQi ngt crin
b0 NCKH, dio t4o vd quin ly cira Trudng vd n6ng ddn trong vtng dugc n6ng cao
mQt cSch rO rQt.

B€n cpnh d6, Trudng c6 nhi€u hqp t6c nghiOn criu, chuy6n giao c6ng nghQ

v6i.c6c.c6ng ty, doanh nghiQp, tpo diAu kiQn nghiOn ciru cho hai b6n, gi6i quyiSt

nhi€u vin dC trong vung DBSCL vd ci nu6c:

- Thu nghiQm d6nh gi6 hiQu qu.6 cfra phin Urea Gold 45R; Nghi6n cr?u tinh
chiu m[n bdng sri dpng cric chdt hiru co sinh hgc- Tap doin LQc Trdi;

- San xuSt Diesel sinh hgc cho n6ng ddn D6ng bing s6ng Criru Long

- PhAt tri6n sin phAm chria hoat ch6t sinh hgc thqc vat qu nhi6n cho nghA nu6i
thriy sin th0n thiQn vdi m6i trudng (AquaBioActive)

- Xiy dpg m4ng lu6i nghiOn ciru ve tinh da d4ng di truy6n tr6n s6ng Mekong

- XAy dung hQ thting hqc phin chuAn chdu Au vd ndng lugng titi t4o (ECO
RED)

- Nghi6n cr?u xu ly ch6t thii trong nu6i tr6ng thriy sin, chuy6n d6i tnann nang
lugng diQn th6ng qua pin nhi0n liOu rin th6 h9 m6i - g6p phan ph6t tri6n bOn

virng vtrng D6ng bing S6ng Cuu Long (SATREP)

- Ddo t4o ning cao ning lgc vd nghiCn cr?u hoan thiQn quy trinh thu trOi A6t,

b6i thubng, hd trg, t6i dinh cu tai Thanh ph6 Cdn Tho

- H9 th6ng canh t6c cai thien dQ phi nhi6u d6t cho sin xu6t lta b6n vtng vtng
DBSCL, ViQt Nam (VLIR-TEAM)

- Mang lu6i qu6c t6 h6 trg ndng cao n[ng lgc chuy6n giao c6ng nghQ vd tri
thric tai Viqt Nam (VETEC)

- Ph6t tri6n chuong trinh dio t4o vd an toirn m6i trudng vd b6o tdn da d4ng
sinh hgc o D6ng Nam A (CONSEA)

- DC 6n N6ng nghiQp C6ng nghQ cao tpi Tp Can fno vd tinh Kon Tum

3.4. Ki6m ttinh chft luqng

3.4.1. Kiim itlnh Trtrdng.' Trudng DHCT d6 dugc kiOm <l!nh ch5t lugng
n6m 2017 vd dddugc Trung tdm ki6m ttinh ch6t lugng gi6o dsc Dpi hgc Qutic gia
Thdnh ptrO HO Chi Minh cip Gi6y chimg nhpn ki6m ilinh ch6t lugng co sd gi6o
dpc, dpt tiOu chu6n ch6t lugng gi6o duc do B0 trudng B9 GD&DT ban hanh, ti le
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sri ti6u chi d4t yOu 86,890/o, c6 gi5 tri di5n ngdy lgl\5l2023, theo Quy6t dinh s6

14/QD-TTKD ngdy r9l0s 12018.

3.4.2. Ki6m illnh chuong trinh ttdo tgo:
- Theo chuAn Qutic t6 AUN-QA: d4t 05 chucrng trinh ddo t4o (C6ng nghQ

sinh hgc ti0n ti6n, Nu6i tr6ng thiry sAn ti6n ti6n, Kinh tC n6ng nghiQp, Kinh doanh
qu5c t6, C6ng ngh6 th6ng tin);

- Theo chudn qu6c t6 ABET: dilnh giit tht 02 chuong trinh dho tao (K!
thuQt PhAn m6m, Co ttien tu);

- Theo chuAn cria BQ GD&DT: dat 01 chuong trinh (Su pham Vpt ly);
- T6 chuc d6nh giri nQi b0 trong trudng theo ti6u chuAn AUN-QA: 105 luqt

chucrng trinh trong giai dopn 2009-2019.
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Phụ lục 1: Các hướng nghiên cứu 

STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

1 Bảo vệ thực 

vật 

Mã ngành: 

9620112 

Nghiên cứu sản xuất thuốc diệt cỏ sinh học 

từ dịch chiết thực vật  

TS. Hồ  Lệ Thi 1 

Phát triển thuốc trừ sâu thảo mộc  PGS.TS. Trần Văn Hai 1 

Sử dụng vi sinh vật gây bệnh để phòng trừ 

côn trùng gây hại cây trồng 

PGS.TS. Trần Văn Hai 1 

Sinh thái học hóa chất của các loài côn 

trùng nhiệt đới 

PGS.TS. Lê Văn Vàng 1 

Phòng trừ sinh học côn trùng gây hại cây ăn 

trái 

PGS.TS. Lê Văn Vàng 1 

Quản lý bệnh hại cây trồng bằng vi khuẩn 

vùng rể 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu 

Nga 

1 

Nghiên cứu biện pháp sinh học trong phòng 

trừ bệnh hại trên cây trồng 

TS. Lê Thanh Toàn 1 

Nghiên cứu thực khuẩn thể trong phòng trị 

bệnh hại vi khuẩn trên cây trồng   

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu 

Nga 

1 

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp 

đối với các bệnh hại quan trọng trên cây 

trồng 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu 

Nga 

1 

Ứng dụng vi sinh vật có lợi trong quản lý 

tổng hợp các bệnh hại quan trọng trên cây 

lúa  

PGS.TS. Trần Vũ Phến 1 

Ứng dụng vi sinh vật có lợi trong quản lý 

tổng hợp các bệnh hại quan trọng trên cây 

trồng cạn. 

PGS.TS. Trần Vũ Phến 1 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong quản lý 

tác nhân gây bệnh hại cây trồng 

PGS.TS. Lê Minh Tường 3 

Nghiên cứu dịch tễ học các tác nhân gây 

bệnh trên cây trồng 

TS. Lê Phước Thạnh 1 

Nghiên cứu  biện pháp sinh học trong phòng 

trừ sâu hại trên cây trồng 

TS. Phạm Kim Sơn 1 

2 Bệnh lý học và 

chữa bệnh vật 

nuôi 

Mã ngành: 

9640102 

Khảo sát đặc điểm dịch tễ các bệnh truyền 

nhiễm động vật và khả năng đáp ứng miễn 

dịch của động vật 

PGS.TS. Trần Ngọc Bích 2 

Nghiên cứu bệnh nội khoa động vật PGS.TS. Trần Ngọc Bích 1 

Nghiên cứu về đặc tính gây bệnh của chủng 

vi khuẩn Salmonella phổ biến trên vật nuôi 

ở ĐBSCL 

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai 1 

Nghiên cứu về sự đề kháng kháng sinh của 

vi khuẩn Salmonella trên gia cầm ở ĐBSCL 

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai 1 

Nghiên cứu về sự đề kháng kháng sinh của 

vi khuẩn Escherichia coli trên gia cầm ở 

ĐBSCL 

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai 1 

Nghiên cứu về đặc tính gây bệnh của vi 

khuẩn Riemerella anatipestifer gây bệnh bại 

huyết trên vịt  

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Dịch tễ học bệnh cầu trùng gà tại các tỉnh 

ĐBSCL và biện pháp khống chế 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hưng 

1 

Dịch tễ học bệnh giun tròn ở dê tại các tỉnh 

ĐBSCL và biện pháp khống chế 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hưng 

1 

Nghiên cứu tình hình nhiễm ngoại ký sinh 

trên chó tại các tỉnh ĐBSCL và biện pháp 

phòng trừ 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hưng 

1 

Nghiên cứu bệnh sản khoa trên bò và biện 

pháp điều trị 

TS. Nguyễn Phúc Khánh 1 

Nghiên cứu bệnh trên động vật do vi rút gây 

ra 

TS. Nguyễn Phúc Khánh 1 

Giám sát sự lưu hành và điều tra dịch tễ một 

số bệnh truyền lây giữa người và động vật ở 

ĐBSCL 

TS. Nguyễn Thanh Lãm 1 

Sự lưu hành và gene độc lực của các chủng 

Salmonella gây bệnh truyền lây giữa người 

và động vật 

TS. Nguyễn Khánh Thuận 1 

Sự lưu hành và gene độc lực của các chủng 

E. coli gây bệnh truyền lây giữa người và 

động vật 

TS. Nguyễn Khánh Thuận 1 

3 Chăn nuôi 

Mã ngành: 

9620105 

Nghiên cứu sử dụng chất béo và protein 

trong khẩu phần dê, cừu. 

Nghiên cứu các mức độ dưỡng chất trong 

khẩu phần ở bò thịt cao sản. 

Nghiên cứu các giảp pháp dinh dưỡng và 

thức ăn để giảm sự thải khí gây hiệu ứng 

nhà kính ở bò. 

GS.TS. Nguyễn Văn Thu 3 

Nghiên cứu sử dụng khẩu phần phối trộn 

hoàn toàn (Total Mixed Ration, TMR) để 

nâng cao năng suất của dê, cừu 

Nghiên cứu các giảp pháp dinh dưỡng và 

thức ăn để giảm sự thải khí gây hiệu ứng 

nhà kính ở gia súc nhai lại. 

Nghiên cứu các công nghê ̣chăn nuôi gia 

súc nhai lại mới để thích ứng với hạn hán 

và nhiễm mặn ở ĐBSCL 

Nghiên cứu mức dưỡng chất hợp lý để 

nâng cao năng suất dê sữa và dê thịt 

GS.TS. Nguyễn Văn Thu 2 

Ứng dụng các marker phân tử trong chọn 

và nhân đàn các dòng gà địa phương thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kim Khang 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

2  

 Nghiên cứu ứng dụng một số thảo dược 

trong cải thiện năng suất sinh trưởng và 

phòng một số bệnh trên gia cầm 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kim Khang 

1  

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng 

suất và giảm khí thải từ chăn nuôi gia súc 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

  

2 

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng PGS.TS. Đỗ Võ Anh 2 



3 

 

STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

suất và giảm khí thải từ chăn nuôi gia súc Khoa 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng vật nuôi 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kim Khang 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

2 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải 

tiến tiềm năng di truyền nâng cao sức 

khỏe, năng suất và chất lượng sản phẩm 

vật nuôi 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kim Khang 

2-3 

Phát triển hệ thống chăn nuôi gia súc độc 

vị theo hướng an toàn sinh học và bảo vệ 

môi trường 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim 

Khang 

2-3 

Đánh giá và bảo tồn sự đa dạng di truyền 

nguồn gen động vật và thực vật (dùng làm 

thức ăn gia súc) 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa  

PGS.TS. Nguyễn Trọng 

Ngữ 

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim 

Khang 

2-3 

Sự thích ứng của vật nuôi trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

TS. Nguyễn Minh Thông 

2 

Quản lý dinh dưỡng và cải tiến năng suất 

vật nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa  

PGS.TS. Nguyễn Nhựt 

Xuân Dung 

PGS.TS. Nguyễn Trọng 

Ngữ 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhân 

2-3 

Tìm kiếm chỉ thị phân tử hỗ trợ chọn 

giống vật nuôi có sức tăng trọng, chất 

lượng thịt và khả năng đáp ứng miễn dịch 

tốt 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

1 

Đánh giá tiềm năng di truyền và định 

hướng phát triển giống vật nuôi 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

1 

Nghiên cứu bệnh vật nuôi ở góc độ phân 

tử 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh 

Khoa 

1 

Ảnh hưởng của bổ sung thức ăn nhằm 

giảm khí thải nhà kính và tăng chất lượng 

thịt trên dê và cừu 

PGS.TS. Hồ Quảng Đồ 2 

Ứng dụng hệ vi sinh vật dạ cỏ trên nguồn 

chất xanh khó tiêu làm thức ăn cho gia 

súc nhai lại 

PGS.TS. Hồ Quảng Đồ 1 

Ứng dụng các biện pháp sinh học trong 

phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thủy 

1 

Ứng dụng các biện pháp sinh học trong 

phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thủy 

1 

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và nâng PGS.TS. Nguyễn Nhựt 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

cao chất lượng sản phảm của gà bản địa Xuân Dung 

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng lúa và các sản phẩm của lúa 

thay thế bắp trong chăn nuôi gia súc gia 

cầm 

PGS.TS. Nguyễn Nhựt 

Xuân Dung 

2 

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và nâng 

cao chất lượng sản phẩm của gà bản địa 

PGS.TS Nguyễn Nhựt 

Xuân Dung 

1 

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng lúa và các sản phẩm của lúa 

thay thế bắp trong chăn nuôi gia súc gia 

cầm 

PGS.TS. Nguyễn Nhựt 

Xuân Dung 

2 

Giải pháp cải thiện chất lượng thức ăn -

phụ phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn 

cho gia súc ở một số tỉnh ĐBSCL 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhân 

TS. Nguyễn Văn Hớn 

1 

Đánh giá và chọn lọc một số dòng cỏ có 

tính chịu mặn làm thức ăn gia súc ở vùng 

ĐBSCL 

TS. Nguyễn Văn Hớn 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhân 

1  

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao 

sản lượng và chất lượng trứng cút xuất 

khẩu 

PGS.TS. Nguyễn 

Trọng Ngữ 

1 

Nghiên cứu các giải pháp chế biến, tồn trữ 

và sử dụng các nguồn phụ phẩm công 

nông nghiệp làm nguồn thức ăn chăn nuôi 

bò/dê trong điều kiện thích ứng với biến 

đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long 

TS. Hồ Thanh Thâm 1 

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất 

lượng thịt và sữa của gia súc nhai lại 

TS. Lâm Phước Thành 1 

Đánh giá sự hydro hóa tại dạ cỏ và tích 

lũy của các acid béo có lợi trong sữa bò 

và dê 

TS. Lâm Phước Thành 2 

 

4 
Công nghệ 

sinh học 

Mã ngành: 

9420201 

 

Chọn tạo giống đậu nành chống chịu với 

các yếu tố bất lợi của môi trường dưới tác 

động của biến đổi khí hậu 

PGS.TS. Lê Việt Dũng 1 

Đa dạng di truyền các giống xoài phổ biến 

Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Australia 

PGS.TS. Lê Việt Dũng 1 

Chọn tạo giống đậu xanh chống chịu với 

các yếu tố bất lợi của môi trường dưới tác 

động của biến đổi khí hậu 

PGS.TS. Lê Việt Dũng 1 

Ứng dụng men rượu thuần trong sản xuất 

thực phẩm và thức uống lên men  

PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Đa dạng sinh học và chức năng của hệ vi 

sinh vật trong sản phẩm lên men  

PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật chịu 

nhiệt có lợi cho công nghệ lên men 

PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Vi sinh thực phẩm và An toàn thực phẩm PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn chịu mặn PGS.TS. Nguyễn Văn 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản ứng phó 

với Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL 

Thành 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Probiotic 

ứng dụng trong nuôi tôm ở ĐBSCL 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất rượu 

gạo và rượu nếp truyền thống ở ĐBSCL. 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học 

bioethanol bằng biện pháp sinh học 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản 

xuất Chao (Sufu) chất lượng cao 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản 

xuất Nước tương đậu nành lên men chất 

lượng cao 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Phòng trị bệnh hại cây trồng bằng biện pháp 

sinh học sử dụng vi sinh vật đối kháng 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh  

1 

Phòng trị bệnh hại cây trồng bằng biện pháp 

sinh học sử dụng các tác nhân kích thích 

tính kháng bệnh lưu dẫn trong cây (hóa 

chất, vi sinh vật hoặc dịch trích thực vật) 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

1 

Xác định mầm bệnh và tuyển chọn biện 

pháp sinh học để phòng trị bệnh 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

1 

Khảo sát biến động quần thể vi sinh vật gây 

bệnh để triển khai hiệu quả giống cây trồng 

kháng bệnh 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

1 

Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm bằng 

phương pháp sinh học 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

1 

Nghiên cứu và khảo sát vi sinh vật có lợi 

trên thực vật bản địa vùng ĐBSCL 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm 

1 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đặc thù 

của  địa phương từ  vi sinh vật và thực vật 

bản địa vùng ĐBSCL 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm 

 

1 

Nghiên cứu và phòng trừ bệnh do tristeza 

trên Chanh không hạt ở Hậu Giang 

TS. Nguyễn Đức Độ 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm 

1 

Chọn lọc in vitro các tế bào cây trồng (lúa, 

đậu, rau màu) kháng với môi trường stress 

như mặn, phèn, khô hạn 

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn 1 

Chọn tạo giống cây trồng (hoa cảnh) in 

vitro bằng xử lý tác nhân vật lý như tia X, 

tia gamma hay tac nhân hóa học như 

EMS,MMS,pMS... 

PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn 1 

Cải thiện chất lượng trứng gà thông qua các 

gen chỉ thị 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim 

Khang 

1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Cải thiện chất lượng thịt thông qua các chỉ 

thị phân tử 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim 

Khang 

1 

Xác định quan hệ di truyền và đánh giá 

năng suất của đàn bò thịt lai tại một số tỉnh 

ĐBSCL 

PGS.TS. Nguyễn Trọng 

Ngữ 

1 

Chọn  lọc  nguồn gen có ảnh hưởng đến tạo 

hệ thống dẫn khí trong rễ lúa 

PGS.TS. Trần Kim Tính 1 

Lượng hóa NPK do vinh sinh vật cố định và 

huy động từ đất góp phần vào cân bằng dinh 

dưỡng trong đất 

PGS.TS. Trần Kim Tính 1 

Tương tác đất-vi sinh vật và hấp thu dinh 

dưỡng của cây trồng 

PGS.TS. Trần Kim Tính 1 

Nghiên cứu cơ chế lan truyền Genes kháng 

thuốc kháng sinh của vi khuẩn trong môi 

trường nuôi thủy sản 

PGS. TS. Từ Thanh Dung 1 

Phân lập các chủng Lactic acid bacteria từ 

các sản phẩm thực phẩm lên men truyền 

thống để sản xuất ra bacteriocine và 

probiotic 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Duy 

1 

Ứng dụng phương pháp PCR-DGGE để 

truy xuất nguồn gốc của thực phẩm nhờ hệ 

vi sinh vật trong thực phẩm 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Duy 

1 

Phát triển Biochips chẩn đoán & phòng trị 

bệnh di truyền con người (thiểu năng trí tuệ, 

tim bẩm sinh) 

PGS.TS. BS Trần Đỗ Hùng 1 

Sàng lọc các cây thuốc có khả năng chống 

oxy hóa 

PGS.TS. Đái Thị Xuân 

Trang 

1 

Sàng lọc các cây thuốc có khả năng điều trị 

tiểu đường 

PGS.TS. Đái Thị Xuân 

Trang 

1 

Vi khuẩn lao và sự kháng thuốc kháng sinh  PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 

Vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy và vaccine 

kháng khuẩn  

PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 

Nghiên cứu tình hình đột biến mất đoạn nhỏ 

trên nhiễm sắc thể Y ở bệnh nhân nam vô 

sinh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần 

Thơ 

PGS.TS Nguyễn Trung 

Kiên 

 

1 

Nghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ cầu 

vàng (Staphylococcus aureus) tại một số 

bệnh viện của Đồng Bằng Sông Cửu Long 

PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 

Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm Elisa 

phát hiện nọc độc rắn cho việc chẩn đoán và 

điều trị trong lâm sàn tại khu vực Đồng 

Bẳng Sông cửu Long 

PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Nghiên cứu hoạt tính của chất trích ly từ 

cây nha đam (Aloe vera) trên vi khuẩn sinh 

mụn (Propionibacterium acnes) 

PGS.TS. BS Huỳnh Văn Bá  

 

1 

Ứng dụng hoạt chất kháng khuẩn của dịch 

chiết cây nha đam trong chăm sóc trị liệu 

mụn trứng cá. 

PGS.TS. BS. Huỳnh Văn 

Bá 

1 

Ứng dụng hoạt chất ức chế enzyme 

tyrosinase của dịch chiết hoa hồng trong 

chăm sóc trị liệu nám da. 

PGS.TS. BS. Huỳnh Văn 

Bá 

1 

Ứng dụng hoạt chất hydroxy acid của dịch 

chiết quả khóm trong chăm sóc trị liệu nám 

da. 

PGS.TS. BS. Huỳnh Văn 

Bá 

1 

Ứng dụng hoạt chất hydroxy acid ly trích từ 

quả khóm trong chăm sóc làm phai vết thâm 

sau mụn trứng cá. 

PGS.TS. BS. Huỳnh Văn 

Bá 

1 

- Cơ chế sinh lý – sinh hóa sự sinh trưởng 

và phát triển của một số cây trồng bản địa ở 

ĐBSCL. 

- Ứng dụng chất dinh dưỡng và điều hòa 

sinh trưởng thực vật trong sản xuất cây 

trồng ở ĐBSCL. 

GS.TS. Lê Văn Hòa 1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn oxy hóa 

CH4 từ đất nông nghiệp nhằm ứng dụng 

trong việc làm giảm khí thải nhà kính.  

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn làm giảm 

khí N2O từ đất nông nghiệp nhằm ứng dụng 

trong việc làm giảm khí thải nhà kính. 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa  1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân hủy 

một số loại thuốc BVTV như thuốc kích 

thích ra hoa cây trồng Thiourea, 

Baclobutrazol và thuốc trừ bệnh đạo ôn lúa 

Isoprothiolane trên nền đất nông nghiệp ở 

ĐBSCL  

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa  1 

Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi 

khuẩn acid lactic từ hạt ngũ cốc gồm gạo 

lức, bắp, đậu nành và mè giúp phân hủy 

nhanh rác thải sinh học và tăng sinh trưởng 

cây trồng. 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa  1 

Khảo sát tính đa dạng của các quần thể cỏ 

trên ruộng lúa và tính kháng thuốc trừ cỏ 

PGS.TS. Nguyễn Minh 

Chơn 

1 

Phân lập và tuyển chọn các dòng thực 

khuẩn thể có khả năng ức chế vi khuẩn 

Vibrio spp. - Ứng dụng thực khuẩn thể 

TS. Trương Thị Bích Vân 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

trong chuẩn đoán, dự báo và phòng trị bệnh 

do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra trên tôm nuôi 

công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Giải trình tự bộ gen của các dòng thực 

khuẩn thể có triển vọng. 

Phân lập và định danh hợp chất có hoạt tính 

ức chế cỏ dại từ thực vật và vi sinh vật  

TS. Đỗ Tấn Khang 2 

Xác định DNA mã vạch đặc trưng của 

giống cây trồng (cây ăn trái, cây dược liệu), 

nấm bản địa 

TS. Đỗ Tấn Khang 2 

Phân lập, tuyển chọn, tối ưu hóa điều kiện 

nuôi cấy để thu các sinh khối và các hợp 

chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật (xạ 

khuẩn, vi khuẩn, tảo, nấm men và nấm 

mốc). 

TS. Huỳnh Xuân Phong 1 

Ứng dụng vi sinh vật trong lên men sản xuất 

bioethanol/biodiesel/bioplastic từ các nguồn 

phụ phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp 

và chế biến thực phẩm. 

TS. Huỳnh Xuân Phong 1 

Tuyển chọn giống vi sinh vật, tối ưu hóa 

điều kiện lên men và hoàn thiện các sản 

phẩm lên men từ nấm men, vi khuẩn lactic 

và vi khuẩn acetic. 

TS. Huỳnh Xuân Phong 1 

5 

 

 

Công nghệ thực 

phẩm 

Mã ngành: 

62540101 

 

Đa dạng hóa các dạng sản phẩm chế biến từ 

đậu 

GS.TS. Hà Thanh Toàn 1 

Nghiên cứu khả năng trích các hợp chất có 

hoạt  tính sinh học từ rau, đậu, củ , quả ứng 

dụng trong chế biến thực phẩm 

GS.TS. Hà Thanh Toàn 

TS. Phan Thị Bích Trâm 

2 

Ứng dụng enzyme trong chế biến và bảo 

quản nông sản thực phẩm 

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười 1 

 

Công nghệ sau thu hoạch rau quả PGS. TS.Nguyễn Minh Thủy 

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình 

1 

1 

Ứng dụng kết hợp các kỹ thuật trong chế biến 

và bảo quản các sản phẩm thực phẩm (chứa 

các hợp chất sinh học) từ các nguồn nông sản 

và cây dược liệu. 

PGS. TS.Nguyễn Minh Thủy 

 

2 

Động học biến đổi chất dinh dưỡng trong quá 

trình chế biến thực phẩm 

PGS. TS.Nguyễn Minh Thủy 1 

Phát triển sản phẩm mới với giá trị gia tăng 

từ nguồn nông sản phổ biến ở đồng bằng 

sông Cửu Long 

PGS. TS.Nguyễn Minh Thủy 1 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến 

và bảo quản các sản phẩm rau, quả 

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình 1 

Nghiên cứu động học của các quá trình chế 

biến và bảo quản nông sản, thực phẩm 

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình 1 

Nghiên cứu biện pháp nâng cao giá trị của PGS.TS. Nguyễn Công Hà 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

protein từ nông sản và phụ phẩm của các nhà 

máy chế biến thực phẩm ở khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long 

 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên 

cứu chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm 

chức năng từ nông sản   

PGS.TS. Nguyễn Công Hà 

 

1 

Các biến đổi hóa lý tác động đến hiệu quả thu 

nhận và chế biến sản phẩm giàu protein từ 

thịt cá lóc nuôi vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

PGS.TS Nguyễn Văn Mười 1 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các gen chức 

năng ảnh hưởng đến chất lượng của sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc 

TS. Huỳnh Thị Phương Loan 

TS. Nguyễn Bảo Lộc 

1 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các gen chức 

năng ảnh hưởng đến chất lượng của sản 

phẩm chế biến từ thịt gia súc và gia cầm 

TS. Huỳnh Thị Phương Loan 

TS. Nguyễn Bảo Lộc 

1 

Nghiên cứu khả năng tận dụng nấm men thải 

của nhà máy bia Tây đô để sản xuất các sản 

phẩm sử dụng trong nông nghiệp và thực 

phẩm  

TS. Nguyễn Bảo Lộc 

TS. Huỳnh Thị Phương Loan 

1 

Trích ly và sử dụng các hợp chất có hoạt tính 

sinh học trong bảo quản và chế biến thực 

phẩm.  

PGS.TS. Trần Thanh Trúc  

 

1 

Nghiên cứu chế biến và ứng dụng tinh bột 

biến tính từ lương thực (ngũ cốc và củ) có 

tính chất chức năng khác nhau vào các sản 

phẩm thực phẩm  

PGS. TS. Nhan Minh Trí 1 

Nghiên cứu chế biến và bảo quản các sản 

phẩm giá trị gia tăng từ lương thực (ngũ cốc, 

củ) và các phụ phẩm 

PGS. TS. Nhan Minh Trí 1 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phát triển 

các sản phẩm từ quả có múi và phụ phẩm 

PGS. TS. Trần Thanh Trúc 1 

Phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ 

phụ phẩm thủy sản 

PGS. TS. Trần Thanh Trúc 1 

Nghiên cứu vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn 

kháng thuốc kháng sinh trong thực phẩm 

TS Tống Thị Ánh Ngọc 1 

Đa dạng và vai trò của vi khuẩn lên men 

lactic trong một số sản phẩm lên men truyền 

thống 

TS Tống Thị Ánh Ngọc 1 

Ứng dụng phương pháp an toàn-sinh học 

trong bảo quản và chế biến thực phẩm 

TS Tống Thị Ánh Ngọc 2 

Ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến 

trong sơ chế, bảo quản và chế biến đa dạng 

hóa các sản phẩm từ trái cây (thanh 

long/cam/mãng cầu) 

TS. Phan Thị Thanh Quế 1 

Ứng dụng chức năng công nghệ và sinh học 

của màng cầu béo sữa trong chế biến một số 

sản phẩm từ sữa (yoghurt, kem) 

TS. Phan Thị Thanh Quế 1 

6 Hệ thống Nhận dạng biểu mẫu và nhận dạng chữ viết PGS.TS. Trần Cao Đệ 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thông tin 

Mã ngành: 

9480104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận dạng, phân loại và tìm kiếm ảnh theo 

nội dung. 

Trí tuệ nhân tạo và máy học. 

PGS.TS. Phạm Nguyên 

Khang 

2 

Biến động quần thể, khai phá quan điểm, dữ 

liệu liên kết mở, hệ tư vấn/gợi ý, phương 

pháp kết hợp 

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp 2 

Ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ dấu hiệu PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn 1 

Hệ thống thông tin đa phương tiện TS. Trương Quốc Bảo 

TS. Phạm Thị Ngọc Diễm 

1 

Xử lý dữ liệu đa phương tiện TS. Phạm Thế Phi 1 

Máy học trong logic mô tả TS. Trần Công Án 1 

Khai khoáng dữ liệu, bảo mật, thị giác máy 

tính 
TS. Nguyễn Hữu Hòa 

PGS.TS. Phạm Nguyên 

Khang 

2 

Hệ thống thông minh, Hệ thống gợi ý, Hệ 

hỗ trợ ra quyết định, Khai phá dữ liệu 

PGS.TS. Nguyễn Thái 

Nghe 

PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp 

TS. Trần Nguyễn Minh 

Thư 

TS. Trương Quốc Định 

2 

Hệ thống thông tin ngữ nghĩa TS. Trần Công Án 

TS. Ngô Bá Hùng 

TS. Nguyễn Thị Thu An 

1 

Quản lý và cấp phát tài nguyên trên nền 

điện toán đám mây, dữ liệu lớn 

TS. Ngô Bá Hùng 

TS. Trần Công Án 

1 

Phân tích bảng dữ liệu đa chiều, lớn, phức 

tạp 

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị 

TS. Trần Nguyễn Minh 

Thư 

2 

Chỉ mục, tìm kiếm và hiển thị thông tin PGS.TS. Phạm Nguyên 

Khang 

TS. Phạm Thế Phi 

1 

Biểu diễn và tìm kiếm thông tin TS. Trương Quốc Định 

TS. Nguyễn Thị Thu An 
1 

An toàn và bảo mật thông tin, Bảo mật Cơ 

sở tri thức và Blockchain 

TS. Lê Văn Lâm 

TS. Trương Minh Thái 
1 

Phân tích dữ liệu lớn, Hệ thống quản lý tri 

thức lớn, xử lý ảnh 3D, phân lớp ảnh, text, 

audio 

TS. Phan Thượng Cang 

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị 
2 

Olap, Kho dữ liệu, BI, IoT PGS.TS. Nguyễn Thái 

Nghe 

TS. Trương Quốc Định 

TS. Trương Minh Thái 

1 

7 

 

Khoa học cây 

trồng  

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật gia tăng 

nâng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng 

- Cây dược liệu 

PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc 2 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ngành: 

9620110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinh dưỡng cây trồng, hệ thống canh tác, 

bảo quản sau thu hoạch 

GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ 2 

Nghiên cứu sinh lý cây trồng, bảo quản sau 

thu hoạch 

GS.TS. Lê Văn Hòa 2 

Cơ sở sinh lý ra hoa cây trồng GS.TS. Trần Văn Hâu 2 

Sinh lý- Sinh hóa và dinh dưỡng cây trồng 

trong điều kiện bất lợi 

PGS.TS. Phạm Phước 

Nhẫn 

1 

Nghiên cứu mô hình hóa, ánh sáng và sự 

biến đổi khí hậu,… đến sản xuất cây trồng 

PGS.TS. Lê Thanh Phong 2 

Hệ thống canh tác theo tiểu vùng sinh thái 

và thích ứng biến đổi khí hậu 

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 1 

8 Khoa học đất 

Mã ngành: 

9620103 

Cải thiện độ phì nhiêu hoá lý sinh học 
đất và canh tác cây trồng đạt tiêu chuẩn 
Global GAP 

PGS.TS. Châu Minh Khôi 2 

Ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp 
đến sự phóng thích khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính 

PGS.TS. Châu Minh Khôi 2 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 
đến tính chất đất và xây dựng mô hình 
canh tác thích ứng với đất xâm nhiễm 
mặn vùng ven biển tây, tỉnh Kiên Giang 

PGS.TS. Châu Minh Khôi 
TS. Trần Bá Linh 

2 

Giảm thiểu ô nhiễm thuốc bảo vệ thực 
vật bằng biện pháp sinh học với sự 
tham gia của cộng đồng vi sinh vật bản 
địa. 

TS. Dương Minh Viễn 2 

Phân lập vi khuẩn có lợi trên đất mặn TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 1 
Nghiên cứu sự lưu tồn và phân hủy sinh 
học thuốc trừ sâu DDT, DDT và 
Propoxur (Mipcin) 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 1 

Phân lập các vi sinh vật bản địa có khả 
năng phân hủy thuốc Pacloputrazol 
trên đất vườn ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 1 

Nghiên cứu vai trò của Chitosan , xử lý 
sinh học đất ô nhiễm. 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 1 

Nhận diện các dòng vi sinh có ích trong 
đất phèn ĐBSCL phục vụ cho nâng cao 
phì nhiêu đất. 

PGS.TS. Trần Văn Dũng 1 

Đặc điểm lý hóa học và hình thái phẫu 
diện đất phèn theo mối quan hệ vùng 
sinh thái ở ĐBSCL. 

PGS.TS. Trần Văn Dũng 1 

Ứng dụng hệ thống chẩn đoán và 
khuyến cáo tích hợp (DRIS) trong quản 
lý dinh dưỡng cho cây bắp lai. 

GS.TS Ngô Ngọc Hưng 1 

Quản lý dưỡng chất theo vùng đặc thù 
cho một số cây trồng ở ĐBSCL 

GS.TS Ngô Ngọc Hưng 1 

Mô hình biến đổi đất phèn theo các kịch 
bản biến đổi khí hậu trên đất ĐBSCL. 

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Mô hình cân bằng muối và tưới cho một 
số cây trồng cạn trên đất nhiễm mặn 

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng 1 

Biện pháp cải thiện đất phèn theo điều 
kiện biến đổi khí hậu cho canh tác một 
số cây trồng ở ĐBSCL. 

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng 1 

Biện pháp canh tác lúa giảm phát thải 
khí nhà kính trên đất phù sa. 

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng 1 

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên tính 
chất đất phèn và biện pháp cải tạo. 

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng 1 

Sử dụng các chất thải trong Nông 
nghiệp và sinh vật bản địa trong cải tạo 
đặc tính đất trồng bắp ở ĐBSCL. 

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng. 
TS. Tất Anh Thư. 

1 

Nghiên cứu cộng đồng vi khuẩn phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính (CH4 và 
N2O). 

TS. Đỗ Thị Xuân 1 

Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn 
đến chất lượng đất nông nghiệp. 

PGS.TS. Châu Minh Khôi 1 

Ảnh hưởng của chế độ tưới – khô ngập 
luân phiên trong canh tác lúa đến động 
thái chất lân trong đất. 

PGS.TS. Châu Minh Khôi 1 

Ảnh hưởng của chuyển đổi mô hình 
canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu 
đến chất lượng đất 

PGS.TS. Châu Minh Khôi 1 

Đánh giá bạc màu đất và đề xuất các 
biện pháp hạn chế, phục hồi tài nguyên 
đất vùng ven biển ĐBSCL dưới tác động 
của biến đổi khí hậu. 

TS. Trần Bá Linh 1 

Các giới hạn của đất ở ĐBSCL và biện 
pháp bảo tồn tài nguyên đất cho sản 
xuất nông nghiệp bền vững 

TS. Trần Bá Linh 1 

Đánh giá khả năng thích nghi đất đai 
định lượng cho một số cây màu luân 
canh trên đất lúa và đề xuất các biện 
pháp tăng năng suất cây trồng 

TS. Trần Bá Linh 1 

Khả năng giữ nước và biến động lượng 
nước hữu dụng trong các nhóm đất 
chính vùng ĐBSCL phục vụ phát triển 
cây màu trên đất lúa 

PGS.TS. Lê Văn Khoa 1 

Đặc tính hình thái và các yếu tố ảnh 
hưởng của các nhóm đất chính vùng 
ĐBSCL 

PGS.TS. Lê Văn Khoa 1 

Đặc tính Vật lý đất và các biện pháp làm 
đất phù hợp trên các nhóm đất chính 
vùng ĐBSCL 

PGS.TS. Lê Văn Khoa 1 

Nghiên cứu biện pháp tổng hợp quản lý 
dinh dưỡng trên cây lâu năm 

PGS.TS. Tất Anh Thư 
PGS.TS. Châu Minh Khôi 

2 

9 

 
Kinh tế nông 

nghiệp 
Sự vận hành của các thị trường nông sản PGS.TS. Nguyễn Phú 

Son, PGS.TS. Phạm Lê 

2 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

 

 
Mã ngành: 

9620115 

 

Thông,  

PGS.TS. Huỳnh Trường 

Huy, 

TS. Nguyễn Tuấn Kiệt, 

PGS.TS. Mai Văn Nam. 

Phân tích sinh kế nông hộ PGS.TS. Phạm Lê 

Thông,  PGS.TS. Huỳnh 

Trường Huy, 

PGS.TS. Quan Minh 

Nhựt. 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng, 

TS. Ngô Thị Thanh Trúc, 

TS. Nguyễn Tuấn Kiệt. 

3 

Lao động và việc làm nông thôn PGS.TS. Huỳnh Trường 

Huy, 

TS. Nguyễn Hữu Đặng, 

TS. Nguyễn Tuấn Kiệt. 

2 

Đánh giá các mô hình sản xuất của nông 

hộ 

PGS.TS. Phạm Lê 

Thông,  PGS.TS. Quan 

Minh Nhựt, 

PGS.TS. Nguyễn Phú 

Son, 

TS. Nguyễn Tuấn Kiệt, 

TS. Nguyễn Hữu Đặng, 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng, 

TS. Ngô Thị Thanh Trúc, 

PGS.TS. Mai Văn Nam, 

PGS.TS. Dương Ngọc 

Thành. 

3 

Vấn đề tài nguyên môi trường trong 

phát triển nông nghiệp và nông thôn 

PGS.TS. Võ Thành 

Danh, 

TS. Huỳnh Việt Khải, 

TS. Ngô Thị Thanh Trúc, 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng,  

TS. Nguyễn Tuấn Kiệt. 

2 

Sự vận hành của thị trường tài chính 

nông thôn 

PGS.TS. Lê Khương 

Ninh 

PGS.TS. Trương Đông 

Lộc 

TS. Phan Đình Khôi 

2 

Các vấn đề về thể chế, chính sách trong 

phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

PGS.TS. Võ Thành 

Danh, 

PGS.TS. Lê Khương 

Ninh, 

TS. Huỳnh Việt Khải. 

2 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

TS. Nguyễn Hữu Đặng. 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng 

10 Môi trường đất 

và nước 

Mã ngành: 

9440303 

Nghiên cứu và quản lý tổng hợp tài nguyên 

đa dạng sinh học  

PGS. TS. Nguyễn Hữu 

Chiếm 

TS. Dương Văn Ni 

PGS. TS. Trương Hoàng 

Đan 

PGS.TS Lê Tấn Lợi 

TS. Nguyễn Xuân Lộc 

2 

Chất lượng môi trường đất, nước, chỉ thị 

sinh học, đánh dấu sinh học 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Công 

PGS. TS. Bùi Thị Nga 

PGS. TS. Phạm Văn Toàn 

TS. Nguyễn Xuân Hoàng 

PGS. TS. Ngô Thụy Diễm 

Trang 

PGS. TS. Nguyễn Võ Châu 

Ngân 

GS.TS. Võ Quang Minh 

TS. Kim Lavane 

2 

Quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên 

đất, nước và môi trường 

PGS. TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

GS. TS. Lê Quang Trí 

PGS. TS. Lê Việt Dũng 

PGS. TS. Văn Phạm Đăng 

Trí 

PGS. TS. Lê Anh Tuấn 

PGS. TS. Phạm Văn Toàn 

TS. Trần Văn Tỷ 

TS. Trần Minh Thuận 

GS.TS. Võ Quang Minh 

PGS.TS. Lê Tấn Lợi 

TS. Võ Quốc Tuấn 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Điệp 

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ 

TS. Nguyễn Thanh Giao 

TS. Trương Trí Quang 

TS. Phan Kiều Diễm 

4 

Các giải pháp công nghệ trong cải thiện môi 

trường đất nước 

PGS. TS. Bùi Thị Nga 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn 

PGS. TS. Nguyễn Hữu 

Chiếm 

TS. Nguyễn Xuân Hoàng 

PGS.TS. Trương Hoàng 

Đan 

PGS TS. Nguyễn Võ Châu 

Ngân 

4 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

TS. Nguyễn Xuân Lộc 

PGS TS. Ngô Thụy Diễm 

Trang 

PGS. TS. Nguyễn Võ Châu 

Ngân 

GS.TS. Võ Quang Minh 

PGS. TS. Phạm Văn Toàn 

TS. Kim Lavane 

Thể chế - Chính sách về môi trường đất và 

nước 
GS. TS. Lê Quang Trí 

PGS. TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

TS. Đặng Kiều Nhân 

TS. Phan Trung Hiền 

GS. TS. Võ Quang Minh 

PGS. TS. Lê Tấn Lợi 

2 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Mã ngành: 

9620301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu dinh dưỡng và thức ăn cho các 

loài thuỷ sản, nhất là các loài bản địa; phát 

triển phương phát nghiên cứu về dinh 

dưỡng và thức ăn thuỷ sản,… 

PGS.TS. Trần Thị Thanh 

Hiền 
1-2 

Nghiên cứu về thành phần giống loài, đặc 

điểm sinh học, phát triển nuôi các giống 

loài rong có giá trị kinh tế ở thủy vực nước 

lợ Đồng bằng sông Cửu Long  

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Anh và GS.TS. Trần Ngọc 

Hải 

1 

Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển 

một số loài rong xanh chủ yếu (họ 

Cladophoraceae) trong ao, đầm nuôi tôm ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long và sử dụng 

chúng làm thức ăn động vật nuôi thủy sản 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Anh và GS.TS. Trần Ngọc 

Hải 

1 

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh 

học của một số loài cá nước lợ có giá trị kinh 

tế và phát triển nuôi ở vùng ven biển đồng 

bằng sông Cửu Long 

PGS.TS. Trần Đắc Định, TS. 

Hà Phước Hùng và TS. Mai 

Viết Văn 

1 

Nghiên cứu thành phần loài và biến động 

quần đàn một số loài cá họ cá bống phân bố 

ở vùng ven biển ĐBSCL 

PGS.TS. Trần Đắc Định 1 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản 

xuất giống và phát triển nuôi thương phẩm 

một số giống loài động vật thân mềm (ốc, 

hầu, nghêu,…) ở đồng bằng sông Cửu 

Long. 

PGS.TS. Ngô Thị Thu 

Thảo và PGS.TS. Võ Nam 

Sơn 

1 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sản xuất 

giống một số loài động vật da gai  ở Đồng 

bằng sông Cửu Long 

PGS.TS. Ngô Thị Thu 

Thảo 

Ts. Hứa Thái Nhân 

1 

Cơ sở khoa học và ứng dụng quy trình kỹ 

thuật nuôi lươn Monopterus albus (Zuiew, 

1793) trong hệ thống tuần hoàn aquaponic 

Ts. Hứa Thái Nhân 1 

Nghiên cứu sự đa dạng thành phần loài và 

phát triển nuôi các động vật phù du có tiềm 

năng sử dụng như nguồn thức ăn tươi sống 

PGS.TS. Vũ Ngọc Út và 

TS. Nguyễn Thị Kim Liên 
1-2 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trong sản xuất giống thủy sản ở Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Vai trò của khoáng trong nuôi tôm biển PGS.TS. Trương Quốc Phú 

PGS. TS. Lê Quốc Việt 
1 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố liên 

quan biến đổi khí hậu (nhiệt độ, CO2, pH) 

và độc chất trong ao nuôi thuỷ sản (NO2, 

NH3,..) đến đặc điểm sinh lý học, thích nghi 

và và tăng trưởng của một số loài thuỷ sản 

nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh 

Hương và GS.TS. Nguyễn 

Thanh Phương 

1-2 

Ảnh hưởng của chết chất thực vật lên sinh 

lý, miễn dịch học và tăng trưởng của một số 

loài thuỷ sản nuôi thâm canh ở đồng bằng 

sông Cửu Long  

TS. Bùi Thị Bích Hằng, 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh 

Hương 

1 

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi công nghệ cao; 

giải pháp xử lý và quản lý nước và chất thải 

từ hệ thống nuôi tôm nước lợ thâm canh 

theo hướng bảo vệ môi trường ở đồng bằng 

sông Cửu Long 

GS.TS. Trần Ngọc Hải, 

PGS.TS. Châu Tài Tảo, 

PGS.TS. Võ Nam Sơn và 

GS.TS. Nguyễn Thanh 

Phương, 

1-2 

Nghiên cứu về sự đa dạng di truyền các loài 

các bản địa và nhập nuôi ở đồng bằng sông 

Cửu Long 

PGS.TS. Dương Thuý Yên, 

PGS.TS. Bùi Minh Tâm,…. 
1-2 

Nghiên cứu cải thiện chất lượng giống và 

kỹ thuật ương một số loài cá bản địa nuôi 

thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long 

PGS.TS. Bùi Minh Tâm, 

PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 
1-2 

Nghiên cứu hướng phòng và xử lý các loại 

bệnh mới xuất hiện trên các loài cá nước 

ngọt nuôi  

PGS.TS. Từ Thanh Dung 

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng 

Oanh 

PGS.TS. Trần Thị Tuyết 

Hoa 

1-2 

Nghiên cứu hướng phòng và xử lý các loại 

bệnh mới xuất hiện trên tôm biển nuôi  

PGS.TS. Từ Thanh Dung 

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng 

Oanh 

PGS.TS. Trần Thị Tuyết 

Hoa 

1-2 

Quản lý nuôi và khai thác thủy sản vùng 

ven biển 
GS.TS. Trần Ngọc Hải 

PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Long 

1-2 

Định hướng: Đa 

dạng và bảo tồn 

nguồn lợi thủy 

sản 

Đánh giá sự đa dạng thành phần loài và 

mức độ phong phú của nguồn lợi cá phân bố 

ở vùng cửa sông Cửu Long 

PGS.TS. Trần Đắc Định 1 

Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học thủy 

sản trong các hệ sinh thái rừng ngập mặn 

thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 

PGS.TS. Trần Đắc Định 
1 

Đa dạng thành phần loài copepoda và tiềm 

năng sử dụng trong nuôi trồng thủy sản ở 

ĐBSCL 

PGS.TS. Vũ Ngọc Út 

 

1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Đánh giá biến động thành phần loài và đặc 

điểm sinh học của một vài loài cá kinh tế 

phân bố vùng cửa sông Cửu long. 

PGS.TS. Trần Đắc Định 1 

Đa dạng thành phần zooplankton và ứng 

dụng trong quan trắc sinh học ở ĐBSCL 
PGS.TS. Vũ Ngoc Út 

 

Đa dạng di truyền của một số loài cá kinh tế 

quan trọng ở ĐBSCL 

PGS.TS. Dương Thúy Yên 1 

Nghiên cứu thành phần loài và thử nghiệm 

nuôi một số loài thuộc họ hàu (Ostreidae) 

phân bố ở vùng ven biển Đồng bằng sông 

Cửu Long 

PGS.TS. Ngô Thị Thu 

Thảo 

1 

Đánh giá biến động nguồn lợi thủy sản, ước 

đoán trữ lượng và đánh giá đa dạng  nguon 

loi thuy san trong khu bao ton thong tuan 

ứng dụng GIS và viễn thám. 

TS. Trần Văn Việt 1 

Đa dạng thành phần vi sinh vật trong các 

khu vực nuôi trồng thủy sản trọng điểm ở 

ĐBSCL 

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng 

Oanh 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển 

nông thôn 

Mã ngành: 

9620116 

 

 

 

 

 

 

Phân tích hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và lợi 

thế cạnh tranh của các nông sản chủ yếu ở 

ĐBSCL 

 

 

PGS.TS. Dương Ngọc 

Thành 

PGS.TS. Mai Văn Nam 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

PGS.TS. Lưu Thanh Đức 

Hải 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng 

PGS.TS. Nguyễn Phú Son 

 

2 

Phát triển thị trường nông sản trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế 

1 

Giải pháp vốn cho phát triển nông nghiệp và 

nông thôn ở ĐBSCL 

1 

Phát triển thị trường tín dụng nông thôn 1 

Chương trình tín dụng nông thôn và đánh giá 

hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình 

trong sản xuất nông nghiệp.  

1 

Phân tích hiệu quả kinh tế của sử dụng các 

nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp 

1 

Phát triển đa dạng hóa ngành nghề và thu 

nhập cho hộ nông dân ở ĐBSCL.  

1 

Nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho 

sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL 

1 

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp 

theo hướng liên kết vùng nhằm khai thác 

tiềm lực địa phương 

1 

Phân tích chuỗi giá trị của các ngành hàng 

nông sản chủ yếu ở ĐBSCL 

1 

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối 

với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của  

các bệnh viện vùng ĐBSCL 

PGS.TS. Dương Ngọc 

Thành 

PGS.TS. Mai Văn Nam 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng 

PGS.TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

TS. Đặng Kiều Nhân 

1 

Đánh giá thực trạng và hiệu quả chợ truyền 

thống và hệ thống siêu thị vùng ĐBSCL 

1 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL 

1 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng hiệu quả 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp GS.TS. Võ Quang Minh 

PGS.TS. Lê Văn Khoa 

GS. TS Lê Quang Trí 

PGS.TS. Lê Tấn Lợi 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Chiếm 

PGS.TS. Văn Phạm Đăng 

Trí 

 

Đánh giá tác động môi trường đối với các 

hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp ở 

ĐBSCL 

1 

Hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm trong nuôi 

trồng thủy sản  

1 

Lượng giá kinh tế về sử dụng tài nguyên và 

môi trường trong sản xuất kinh doanh nông 

nghiệp ở ĐBSCL 

1 

Phân tích chính sách bảo vệ rừng/khu bảo 

tồn/đất ngập nước ở ĐBSCL 

1 

Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các khu 

du lịch sinh thái ở ĐBSCL 

1 

Sản xuất lúa 3 vụ và vấn đề độ phì đất đai ở 

ĐBSCL 

1 

Theo dõi diễn biến của phù sa theo thời gian 

ngập lũ ở ĐBSCL bằng  ảnh viễn thám 

tương quan đến đặc tính hoá lý của đất 

1 

Đánh giá các nguồn tài nguyên đất đai và đề 

xuất các giải pháp quản lý bền vững 

1 

Giải pháp chính sách phát triển kinh tế hợp 

tác trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

ĐBSCL 

PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh 

PGS.TS. Mai Văn Nam 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

PGS.TS. Dương Ngọc 

Thành 

PGS.TS. Lê Khương Ninh 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng 

PGS.TS. Nguyễn Phú Son 

TS. Võ Văn Tuấn 

TS. Phạm Công Hữu 

 

1 

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

ngành hàng nông sản chủ yếu ở ĐBSCL  

1 

Nghiên cứu hoàn thiện các thể chế, chính 

sách thị trường nhằm phát triển nông nghiệp 

- nông thôn 

1 

Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách 

phát triển nông nghiệp của địa phương vùng 

ĐBSCL 

1 

Đánh giá thực trạng và giải pháp triển kinh tế 

hợp tác trong nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp ĐBSCL 

1 

Nghiên cứu xây dựng chính sách nhằm nâng 

cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 

nông nghiệp và HTX nông nghiệp trong môi 

trường hội nhập 

1 

Những vấn đề phát triển liên quan đến sử 

dụng nguồn lực, môi trường, dân số nông 

thôn, tác động của biến đổi khí hậu 

1 

Phân tích ảnh hưởng của chính sách đến hiệu 

quả kinh tế các mặt hàng nông sản chủ yếu 

1 

Phân tích lợi thế cạnh tranh của địa phương 

trong sản xuất các nông sản chủ yếu 

1 

Phân tích lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh 

của các nông sản xuất khẩu chủ yếu 

1 

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Cơ chế, tổ chức và chính sách phát triển 

cánh đồng mẫu lớn ĐBSCL  

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ 

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 

PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh 

PGS.TS. Nguyễn Phú Son 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng 

TS. Nguyễn Hồng Tín 

TS. Võ Văn Tuấn 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

TS. Phạm Công Hữu 

TS. Trần Thị Phụng Hà 

 

1 

Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vùng 

ĐBSCL 

 

Phân tích chính sách và chiến lược việc làm 

cho lao động nông thôn ĐBSCL 

 

Tác động về mặt xã hội của việc phát triển 

nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL 

1 

Vai trò của tổ chức xã hội và khuyến nông 

trong phát triển nông nghiệp và nông thôn 

1 

Tính tổn thương trong nông nghiệp và sinh 

kế 

1 

Đánh giá sự phát triển mối quan hệ doanh 

nghiệp trong tổ chức khuyến nông vùng 

ĐBSCL. 

1 

Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công 

nghệ của các trường Đại học đến địa phương 

1 

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự tham 

gia của dân số nông thôn (Rural Population) 

trong các dự án đô thị hóa nông thôn 

1 

Các yếu tố giới, dân tộc thiểu số, người 

nghèo ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn 

ở nông thôn 

1 

Sinh kế và giảm nghèo cho cộng đồng dân 

tộc Khmer vùng ĐBSCL  

1 

Phân tích nghèo và chính sách xóa đói giảm 

nghèo đa chiều ở nông thôn ĐBSCL 

1 

Phân tích nhu cầu lao động nông thôn trong 

bối cảnh cơ giới hóa nông nghiệp ở ĐBSCL  

 

 

 

PGS.TS. Dương Ngọc Thành 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ 

PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh  

PGS.TS. Nguyễn Phú Son 

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 

TS. Nguyễn Hồng Tín 

TS. Võ Văn Tuấn 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

TS. Phạm Công Hữu 

 

1 

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông thôn 

đến đời sống và thu nhập người dân vùng 

nông thôn ĐBSCL 

1 

Thực trạng và giài pháp đào tạo nghề phục 

vụ cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn 

1 

Chuyển dịch lao động trong tiến trình đô thị 

hóa  vùng ĐBSCL 

1 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực cho phát triển nông thôn ở ĐBSCL 

1 

Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân 

lực đáp ứng sự phát triển kinh tế-xã hội vùng 

ĐBSCL 

1 

Đánh giá vai trò của đội ngũ tri thức và các 

biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ tri thức 

đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh 

CNH-HĐH vùng ĐBSCL 

1 

Tác động của phát triển hệ thống sản xuất 

nông nghiệp đến bảo tồn tài nguyên thiên 

TS. Đặng Kiều Nhân 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ 

1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

nhiên và phát triển nông thôn PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 

PGS.TS. Dương Ngọc 

Thành 

PGS.TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

PGS.TS. Văn Phạm Đăng 

Trí 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn 

TS. Vũ Anh Pháp 

PGS.TS. Huỳnh Quang Tín  

TS. Cao Quốc Nam 

TS. Nguyễn Hồng Tín 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

Giải pháp sử dụng đất nông nghiệp cho phát 

triển nông thôn và thích ứng với thay đổi môi 

trường 

1 

Các giải pháp thủy lợi thích hợp cho phát 

triển nông nghiệp và thủy sản ĐBSCL 

1 

Phát triển đa dạng sinh học trong sản xuất 

nông nghiệp 

1 

Nghiên cứu giống và kỹ thuật canh tác thích 

hợp cho các vùng sinh thái 

1 

Phát triển hệ thống nông nghiệp đa mục tiêu 

và phát triển nông thôn bền vững  

2 

Qui hoạch tài nguyên nước phục vụ phát 

triển ĐBSCL và thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

1 

Xây dựng các mô hình canh tác bền vững 

trên nền đất lúa vùng ĐBSCL 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ 

TS. Vũ Anh Pháp 

PGS.TS. Dương Ngọc 

Thành 

PGS.TS. Huỳnh Quang Tín 

TS. Đặng Kiều Nhân 

TS. Nguyễn Hồng Tín 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

 

2 

Phát triển hệ thống canh tác lúa bền vững 

trong biến đổi khí hậu  

1 

Nghiên cứu thay đổi khả năng sản xuất nông 

hộ trồng lúa ĐBSCL  

1 

Các mô hình, hệ thống canh tác thích nghi ở 

ĐBSCL (tưới ngập khô xen kẻ, tiết kiệm 

nước, sinh thái và thân thiện môi trường) 

1 

Cải thiện hiệu quả và quản lý bền vững tài 

nguyên nông nghiệp bao gồm đất, nước, cây 

trồng, vật nuôi và kỹ thuật canh tác 

1 

Phân tích hiện trạng và dự đoán chiến lược 

sinh kế của nông dân vùng ĐBSCL dưới tác 

động của BĐKH và phát triển thủy điện ở 

thượng nguồn 

 

 

 

TS. Đặng Kiều Nhân 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng 

TS. Nguyễn Hồng Tín 

TS. Võ Văn Tuấn 

TS. Trần Thị Phụng Hà 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

1 

Xây dựng qui trình và sản xuất và tiêu thụ 

một số mặt hàng cây ăn trái vùng ĐBSCL 

1 

Phân tích mối quan hệ giữa hệ thống sản xuất 

nông nghiệp với nghèo và an ninh lương thực 

ở vùng nông thôn ĐBSCL 

1 

Hiệu quả và tính bền vững kinh tế, xã hội và 

môi trường của các mô hình nông lâm kết 

hợp ở ĐBSCL (tôm-rừng, tràm-lúa-thủy sản, 

cây ăn trái-màu) 

1 

Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vùng 

ĐBSCL 

1 

Qui hoạch phát triển nông nghiệp, hệ thống 

sản xuất nông nghiệp 

 

 

TS. Đặng Kiều Nhân 

PGS.TS, Huỳnh Quang Tín 

TS. Vũ Anh Pháp 

TS. Nguyễn Hồng Tín 

TS. Nguyễn Thanh Bình 

1 

Đánh giá, qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

đa tiêu chí, kết hợp liên ngành, nhiều lĩnh 

vực kinh tế, xã hội và môi trường 

1 

Ứng dụng công cụ, hệ thống hỗ trợ quyết 

định trong nông thôn (phần mền GIS, 

1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Cropwat, DSSAT, Lingo, AHP) 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý đất 

đai 

Mã ngành: 

9850103 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể chế - Chính sách, quản lý nhà nước về 

công tác quản lý đất đai 

PGS. TS. Phan Trung Hiền 

PGS. TS. Lê Tấn Lợi 

TS. Nguyễn Lan Hương 

2 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong khai 

thác, giám sát, quản lý tài nguyên đất đai 

GS. TS. Võ Quang Minh 

TS. Võ Quốc Tuấn 

PGS. TS. Nguyễn Thị 

Hồng Điệp 

PGS. TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

PGS. TS. Văn Phạm Đăng 

Trí 

PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi 

2 

Ứng dụng công nghệ trong mô phỏng, dự 

báo dự đoán thảm họa thiên tai 

GS. TS. Võ Quang Minh 

PGS. TS. Nguyễn Thị 

Hồng Điệp 

TS. Võ Quốc Tuấn 

TS. Phan  Kiều Diễm 

2 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

phát triển bền vững 

GS. TS. Võ Quang Minh 

PGS. TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ 

TS. Trương Chí Quang 

TS. Lê Cảnh Định 

2 

Đánh giá và quy hoạch chiến lược sử dụng 

bền vững tài nguyên đất đai 

GS. TS. Lê Quang Trí 

PGS. TS. Nguyễn Hiếu 

Trung 

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ 

TS. Lê Cảnh Định 

2 

Quản lý đất đai trong điều kiện biến đổi khí 

hậu 

GS. TS. Võ Quang Minh 

GS. TS. Lê Quang Trí 

PGS. TS. Lê Tấn Lợi 

PGS. TS. Lê Anh Tuấn 

2 

Nghiên cứu thị trường đất đai  PGS. TS. Mai Văn Nam 

PGS. TS. Lê Tấn Lợi 

PGS. TS. Trương Đông 

Lộc 

1 

Quy hoạch vùng và phát triển đô thị bền 

vững 

PGS. TS. Lê Tấn Lợi 

TS. Lê Ngọc Thạch 

1 

Quy hoạch, quản lý tổng hợp nguồn tài 

nguyên đất đai bền vững 

GS. TS. Lê Quang Trí 

GS. TS. Võ Quang Minh 

PGS. TS. Lê Tấn Lợi 

PGS. TS. Lê Văn Khoa 

PGS. TS. Trần Văn Dũng 

PGS. TS. Châu Minh Khôi 

2 

14 Quản trị kinh 

doanh 

Mã ngành: 

Phân tích chuỗi cung ứng sản phẩm  PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Khôi, 

PGS.TS. Lưu Thanh Đức 

4 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

9340101 Hải, 

PGS.TS. Bùi Văn Trịnh, 

TS. Ngô Thị Thanh Trúc. 

Nghiên cứu và vận dụng các chuẩn mực 

quản trị công ty 

TS. Ngô Mỹ Trân 1 

Phân tích, vận dụng và đánh giá các mô 

hình quản trị hiện đại  

TS. Ngô Mỹ Trân 1 

Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực 

(dịch vụ) trong các ngành kinh tế  

TS. Ngô Mỹ Trân 1 

Bất bình đẳng thu nhập trong doanh nghiệp PGS.TS. Huỳnh Trường 

Huy 

1 

Chiến lược (Quốc tế hóa, hối lộ) và hiệu 

quả kinh doanh của các SMEs trong nền 

kinh tế chuyển đổi 

TS. Phan Anh Tú 1 

Khởi nghiệp TS. Phan Anh Tú 1 

Thực hành quản lý  TS. Nguyễn Tuấn Kiệt 1 

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm/ngành hàng PGS.TS. Nguyễn Phú Son 1 

Quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo; quản trị đa quốc gia 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Khôi 

PGS.TS. Võ Văn Dứt 

2 

Quản trị thương mại điện tử trong bối cảnh 

kinh tế số 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Khôi 

1 

Xuất khẩu, quản trị đổi mới/cải tiến/đầu 

tư/hiệu quả của doanh nghiệp; quản trị kinh 

doanh quốc tế của công ty đa quốc gia/công 

ty con 

PGS.TS. Võ Văn Dứt 2 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài chính ngân 

hàng 

Mã ngành: 

9340201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tài chính doanh nghiệp 

Chi phí đại diện và hiệu quả doanh nghiệp PGS.TS. Lê Khương Ninh 

PGS.TS. Trương Đông Lộc 

PGS.TS. Trần Ái Kết 

PGS.TS. Quan Minh Nhựt 

PGS.TS. Võ Văn Dứt 

TS. Lê Long Hậu 

1 

Cấu trúc vốn, hiệu quả hoạt động, giá trị 

doanh nghiệp 

1 

Tín dụng thương mại của doanh nghiệp 1 

Chính sách tài trợ và giá trị công ty 1 

Tài chính doanh nghiệp và chứng khoán 1 

II. Tài chính hành vi 

Các trường hợp bất thường trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

PGS.TS. Trương Đông Lộc 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

TS. Phan Đình Khôi 

PGS.TS. Võ Văn Dứt 

TS. Lê Long Hậu 

1 

 

Tâm lý “đám đông” trong đầu tư tài chính 1 

Tác động qua lại giữa các thị trường tài 

chính 

1 

Tương tác giữa thị trường tài chính và thị 

trường hàng hóa 

1 

III. Tài chính phát triển 

Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và 

tăng trưởng kinh tế 

PGS.TS. Lê Khương Ninh 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

PGS.TS. Mai Văn Nam 

TS. Phan Đình Khôi 

 

1 

1 

Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát 

triển của hệ thống tài chính quốc gia 

1 

Đầu tư trực tiếp và tăng trưởng kinh tế 1 

Chính sách lãi suất và tăng trưởng 1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tài chính vi mô  

Tương tác giữa thị trường tín dụng chính 

thức và phi chính thức 

PGS.TS. Lê Khương Ninh  

PGS.TS. Trương Đông Lộc 

PGS.TS. Trần Ái Kết 

TS. Phan Đình Khôi 

PGS.TS. Vương Quốc Duy 

 

1 

1 

Đánh giá tác động của tài chính vi mô đến 

thu nhập của người dân  

1 

Đánh giá hiệu quả của các chương trình tài 

chính vi mô 

1 

Bảo hiểm nông nghiệp và thị trường tín 

dụng nông thôn 

1 

V. Tài chính công 

Chính sách thuế, tiết kiệm và tiêu dùng của 

người dân 

PGS.TS. Trương Đông Lộc 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

TS. Nguyễn Hữu Đặng 

PGS.TS. Vương Quốc Duy 

1 

Chính sách thuế và tăng trưởng đầu tư trong 

nước và nước ngoài 

1 

Đầu tư công và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 1 

VI. Quản trị ngân hàng thương mại 

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng PGS.TS. Lê Khương Ninh 

PGS.TS. Võ Thành Danh 

PGS.TS. Bùi Văn Trịnh 

TS. Lê Long Hậu 

1 

1 

Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về an 

toàn vốn theo Hiệp ước Basel II 

1 

1 

Chính sách đổi mới hệ thống NHTM 1 

16 Vi sinh vật học 

Mã ngành: 

9420107 

Đa dạng sinh học và chức năng của hệ vi 

sinh vật trong sản phẩm lên men  

PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật chịu 

nhiệt có lợi cho công nghệ lên men 

PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Vi sinh thực phẩm và an toàn thực phẩm PGS.TS. Ngô Thị Phương 

Dung 

1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn chịu mặn 

ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản ứng phó 

với Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Probiotic 

ứng dụng trong nuôi tôm ở ĐBSCL 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất rượu 

gạo và rượu nếp truyền thống ở ĐBSCL. 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học 

bioethanol bằng biện pháp sinh học 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản 

xuất Chao (Sufu) chất lượng cao 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản 

xuất Nước tương đậu nành lên men chất 

lượng cao 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thành 

1 

Phòng trị bệnh hại cây trồng bằng biện pháp 

sinh học sử dụng vi sinh vật đối kháng 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh  

1 

Phòng trị bệnh hại cây trồng bằng biện pháp 

sinh học sử dụng các tác nhân kích thích 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

tính kháng bệnh lưu dẫn trong cây (hóa 

chất, vi sinh vật hoặc dịch trích thực vật) 

Xác định mầm bệnh và tuyển chọn biện 

pháp sinh học để phòng trị bệnh 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

1 

Khảo sát biến động quần thể vi sinh vật gây 

bệnh để triển khai hiệu quả giống cây trồng 

kháng bệnh 

TS. Nguyễn Đắc Khoa 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh 

1 

Nghiên cứu và khảo sát vi sinh vật có lợi 

trên thực vật bản địa vùng ĐBSCL 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm 

1 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đặc thù 

của  địa phương từ  vi sinh vật và thực vật 

bản địa vùng ĐBSCL 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm 

 

1 

Nghiên cứu và phòng trừ bệnh do tristeza 

trên Chanh không hạt ở Hậu Giang 

TS. Nguyễn Đức Độ 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh 

Tâm 

1 

Tương tác đất-vi sinh vật và hấp thu dinh 

dưỡng của cây trồng 

PGS.TS. Trần Kim Tính 1 

Nghiên cứu cơ chế lan truyền Genes kháng 

thuốc kháng sinh của vi khuẩn trong môi 

trường nuôi thủy sản 

PGS. TS. Từ Thanh Dung 1 

Phân lập các chủng vi khuẩn lactic từ các 

sản phẩm thực phẩm lên men truyền thống 

để sản xuất bacteriocine và probiotic 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Duy 

1 

Ứng dụng phương pháp PCR-DGGE để 

truy xuất nguồn gốc của thực phẩm nhờ hệ 

vi sinh vật trong thực phẩm 

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan 

Duy 

1 

Vi khuẩn lao và sự kháng thuốc kháng sinh  PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 

Vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy và vaccine 

kháng khuẩn  

PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 

Nghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ cầu 

vàng (Staphylococcus aureus) tại một số 

bệnh viện của Đồng bằng Sông Cửu Long 

PGS.TS.BS. Trần Đỗ Hùng 1 

Nghiên cứu hoạt tính của chất trích ly từ 

cây nha đam (Aloe vera) trên vi khuẩn sinh 

mụn (Propionibacterium acnes) 

PGS.TS. BS Huỳnh Văn Bá  1 

Ứng dụng hoạt chất kháng khuẩn của dịch 

chiết cây nha đam trong chăm sóc trị liệu 

mụn trứng cá. 

PGS.TS. BS. Huỳnh Văn 

Bá 

1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn oxy hóa 

CH4 từ đất nông nghiệp nhằm ứng dụng 

trong việc làm giảm khí thải nhà kính.  

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 1 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn làm giảm 

khí N2O từ đất nông nghiệp nhằm ứng dụng 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa  1 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

trong việc làm giảm khí thải nhà kính. 

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân hủy 

một số loại thuốc BVTV như thuốc kích 

thích ra hoa cây trồng Thiourea, 

Baclobutrazol và thuốc trừ bệnh đạo ôn lúa 

Isoprothiolane trên nền đất nông nghiệp ở 

ĐBSCL  

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa  1 

Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi 

khuẩn acid lactic từ hạt ngũ cốc gồm gạo 

lức, bắp, đậu nành và mè giúp phân hủy 

nhanh rác thải sinh học và tăng sinh trưởng 

cây trồng. 

TS. Nguyễn Khởi Nghĩa  1 

Phân lập, tuyển chọn các và ứng dụng các 

dòng thực khuẩn thể trong chuẩn đoán, dự 

báo và phòng trị bệnh do vi khuẩn Vibrio 

spp. gây ra trên tôm nuôi công nghiệp ở 

đồng bằng sông Cửu Long. Giải trình tự bộ 

gen của các dòng thực khuẩn thể có triển 

vọng. 

TS. Trương Thị Bích Vân 1 

Phân lập, tuyển chọn, tối ưu hóa điều kiện 

nuôi cấy để thu các sinh khối và các hợp 

chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật (xạ 

khuẩn, vi khuẩn, tảo, nấm men và nấm 

mốc). 

TS. Huỳnh Xuân Phong 1 

Ứng dụng vi sinh vật trong lên men sản xuất 

bioethanol/ biodiesel/ bioplastic từ các 

nguồn phụ phế phẩm trong sản xuất nông 

nghiệp và chế biến thực phẩm. 

TS. Huỳnh Xuân Phong 1 

Tuyển chọn giống vi sinh vật, tối ưu hóa 

điều kiện lên men và hoàn thiện các sản 

phẩm lên men từ nấm men, vi khuẩn lactic 

và vi khuẩn acetic. 

TS. Huỳnh Xuân Phong 1 

17 Hóa hữu cơ 

Mã ngành: 

 9440114 

− Tổng hợp hữu cơ (nghiên cứu phương 

pháp tổng hợp và tổng hợp dẫn xuất dị 

vòng; Khảo sát hoạt tính sinh học của các 

dẫn xuất đặc biệt là hoạt tính kháng ung 

thư). 

− Tổng hợp các sản phẩm sinh học (nhiên 

liêu sinh học, chất hoạt động bề mặt sinh 

học). 

PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê 02 

− Nghiên cứu  hóa học và hoạt tính sinh học 

các loài thực vật theo hướng kháng oxi 

hóa, bảo vệ gan, giảm lipid huyết, ức chế 

enzyme xanthine oxidase, enzyme 

tyrosinase 

TS. Nguyễn Trọng Tuân 02 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

− Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học 

của các cây có tinh dầu 

− Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học 

các loài thực vật theo hướng nông nghiệp, 

thủy sản như  kháng khuẩn, kháng nấm 

gây bệnh trên cây trồng và động vật thủy 

sản, chất dẫn dụ trong nông nghiệp 

− Phân lập, xác định cấu trúc, khảo sát hàm 

lượng hợp chất tự nhiên trong nấm, dược 

liệu, hướng ức chế enzyme α-glucosidase, 

lypase. 

− Tách chiết hợp chất tự nhiên có hoạt tính 

kháng khuẩn, kháng ung thư trong các cây 

dược liệu, nấm, sinh vật biển và ứng dụng 

− Tối ưu hóa qui trình chiết tách một nhóm 

chất (flavonoid, hoặc alkaloid, steroid, 

terpenoid, glycosid) có hoạt tính cụ thể 

PGS. TS. Tôn Nữ Liên 

Hương 
02 

− Tổng hợp và đánh giá hoạt tính các hợp 

chất kháng virus họ nucleoside virus 

− Hóa học các hợp chất tự nhiên 

− Tổng hợp và đánh giá hoạt tính các dạng 

bào chế. Chất mang, chất tan rã chậm,… 

TS. Lê Thanh Phước 02 

− Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của các 

hợp chất tự nhiên, tổng hợp bằng lý thuyết 

phiếm hàm mật độ 

− Sử dụng hóa tính toán nghiên cứu khả 

năng bắt giữ ion kim loại nặng của các hạt 

nano kim loại gắn kết phân tử hữu cơ 

dùng trong các thiết bị cảm biến sinh hóa 

TS. Phạm Vũ Nhật 01 

− Tổng hợp và ứng dụng của metal-organic 

framework làm xúc tác dị thể cho sự thủy 

phân peptide và protein 

− Tổng hợp và ứng dụng của metal-

substituted polyoxometalate làm xúc tác 

đồng thể cho sự thủy phân peptide và 

protein 

TS. Lý Thị Hồng Giang 01 

− Tổng hợp vật liệu nano ứng dụng trong 

phóng thích thuốc 

− Nghiên cứu trích ly hợp chất tự nhiên ứng 

dụng trong ngành da thẩm mỹ 

− Nghiên cứu xử lý hợp chất hữu cơ bền 

PGS. TS. Đoàn Văn Hồng 

Thiện  
02 

− Tương tác giữa tế bào và bề mặt vật liệu 

(Interactions between cells and surfaces) 

− Màng polymer (Polymer menbrane) 

− Nhiên liệu sinh học (Biofuel) 

− Xúc tác (Catalysis) 

− Vật liệu y sinh (Biomedical materials) 

TS. Hồ Quốc Phong 01 

− Nhiên liệu sinh học:  TS. Huỳnh Liên Hương 01 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel, bioethanol 

từ các nguồn nguyên liệu mới: bùn sinh 

học, nấm men, vi tảo 

Nghiên cứu các giải pháp cải tiến quy trình; 

nâng cao hiệu suất tổng hợp 

biodiesel. 

− Hương liệu- mỹ phẩm:  

Trích ly tinh dầu, các hợp chất có hoạt tính 

sinh học ứng dụng trong lĩnh vực y dược. 

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có 

nguồn gốc thiên nhiên định hướng ứng 

dụng trong mỹ phẩm và dược phẩm. 

18 Vật lý lý thuyết 

và Vật lý toán 

Mã ngành: 

9440103 

Hạt cơ bản và vũ trụ học PGS.TS Nguyễn Thanh 

Phong 

3 

Mô phỏng các hệ vật liệu thấp chiều cấu 

trúc nano và mô phỏng linh kiện 

PGS.TS Nguyễn Thành 

Tiên 
3 

Tính chất vật lý của các vật liệu graphene 

và tựa graphene 

PGS.TS. Vũ Thanh Trà 3 

Phân tích dữ liệu địa vật lý PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu 2 

Mô phỏng các vật liệu thấp chiều cấu trúc 

nano 

TS. Huỳnh Anh Huy 2 

Mô phỏng các hệ vật liệu mềm TS. Đặng Minh Triết 2 

Nghiên cứu mô hình siêu vật liệu TS. Trần Thanh Hải 2 

19 Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hoá 

Điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo Nguyễn Chí Ngôn, TS, 

PGS 

2 

Điều khiển dựa trên khai phá dữ liệu và Hệ 

chuyên gia  

Nguyễn Chí Ngôn, TS, 

PGS 

2 

Điều khiển dựa trên biểu cảm Nguyễn Chí Ngôn, TS, 

PGS 

2 

Điều khiển trên nền tảng IoTs  Nguyễn Chí Ngôn, TS, 

PGS 

2 

Điều khiển trong kỹ thuật y sinh Nguyễn Chí Ngôn, TS, 

PGS 

2 

Nông nghiệp thông minh Ngô Quang Hiếu, TS, PGS 2 

Điều khiển tối ưu Trần Thanh Hùng, TS 2 

Điều khiển phi tuyến Trần Thanh Hùng, TS 2 

Nhận dạng âm thanh, tiếng nói Trần Thanh Hùng, TS 2 

Thực tế ảo Trần Thanh Hùng, TS 2 

Thị giác máy (machine vision) Nguyễn Hữu Cường, TS 2 

Kỹ thuật thiết kế ngược (reverse 

engineering) 

Nguyễn Hữu Cường, TS 2 

Tương tác người máy Nguyễn Hữu Cường, TS 2 

Sensor fusion Nguyễn Hữu Cường, TS 2 

Xử lý ảnh Nguyễn Chánh Nghiệm, TS 2 

Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Chánh Nghiệm, TS 2 

Điều khiển, nhận dạng môi trường bằng 

thông tin hình ảnh và thị giác máy tính 

Trương Quốc Bảo, TS 2 

Điều khiển mềm dẻo với các kỹ thuật máy 

học (Fuzzy, Neural, Genetic) 

Trương Quốc Bảo, TS 2 
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STT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có 

thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, học hàm 

người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số 

lượng 

NCS có 

thể 

nhận 

Hệ thống giao thông thông minh Trương Quốc Bảo, TS; 

Trương Quốc Định, TS 

2 

Xây dựng các ứng dụng điều khiển và khai 

thác dữ liệu trên nền điện toán đám mây 

Trương Quốc Bảo, TS; 

Trương Quốc Định, TS 

2 

Xây dựng các ứng dụng giám sát và điều 

khiển thông minh 

Lương Vinh Quốc Danh, 

TS 

2 

Trí tuệ nhân tạo trên FPGA cho hệ điều 

khiển 

Nguyễn Thanh Tùng, TS 1 

Công nghệ chế tạo máy Nguyễn Văn Cương, TS 2 
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Phụ lục 2: Danh mục chi tiết phòng thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính 

STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

1 

Phòng thí nghiệm Hóa sinh, Bộ 

môn Hóa học, Khoa Khoa học tự 

nhiên 

3 

Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ GC-MS, Hệ thống tổng 

hợp nhiệt độ thấp, Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, Lò 

nung chương trình nhiệt độ, Máy quang phổ tử ngoại khả 

kiến, Máy cô quay chân không, Thiết bị đo nhiệt độ nóng 

chảy, Lò nung dạng ống, Máy đông khô chân không, Máy 

đồng hoá bằng siêu âm, Bơm chân không dầu 2 cấp, Máy 

nghiền mẫu, Máy lắc tròn, Nhớt kế, Micropipette, Máy ly 

tâm lạnh, Máy đo độ dẫn, máy hút khí, .... 

2 

Phòng thực hành Hoá phân tích, 

Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa 

học tự nhiên 

2 

Máy ly tâm, Máy đo quang phổ, Hệ thống đo COD/BOD, 

Hệ thống xác định khí, Máy đo điện thế, Máy đo pH, Cân 

phân tích, Tủ lạnh, ... 

3 

Phòng thực hành Hóa lý, Bộ 

môn Hóa học, Khoa Khoa học tự 

nhiên 

2 
Bể điều nhiệt, Máy lắc, Máy khuấy từ, Thiết bị đo độ nhớt, 

Micropipette, Tủ lạnh, .... 

4 

Phòng thực hành Hoá hữu cơ, Bộ 

môn Hóa học,  Khoa Khoa học 

tự nhiên 

2 

Máy đo nhiệt độ nóng chảy, Máy cô quay, Bộ chưng cất 

dung môi, Bếp đun bình cầu, Cân các loại, Tủ sấy, Tủ 

lạnh, ... 

5 

Phòng thực hành Hóa vô cơ, Bộ 

môn Hóa học, Khoa Khoa học tự 

nhiên 

2 
Máy ly tâm, Máy Khuấy từ, Tủ sấy, Cân phân tích, Tủ 

lạnh, Micropipette, ... 

6 

Phòng thực hành Hóa đại cương, 

Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa 

học tự nhiên 

4 Máy điều nhiệt, Tủ sấy, Máy khuấy từ, Tủ lạnh, Pipette, ... 

7 

Phòng thực hành máy tính Toán 

ứng dụng, Bộ môn Toán học, 

Khoa Khoa học tự nhiên 

1 
40 máy tính cho học viên và 01 máy tính cho giáo viên, 

switch. 

8 

Phòng thực hành Cơ nhiệt, Bộ 

môn Vật lý, Khoa Khoa học tự 

nhiên 

2 

Tủ lạnh, Máy đếm thời gian, Bộ định thời cổng quang, 

Các dao động điều hòa, Photogate và máy đo thời gian, 

Analog Oscilloscope, Science Workshop 500 Interface, 

máy đo áp suất hiện số, cảm biến gia tốc, cảm biến chuyển 

động, cảm biến lực, máy đo tỷ trọng hiện số, cân điện tử, 

cân đòn, cân phân tích, con lắc nghiêng, các bài thí 

nghiệm: sóng dừng trên dây, con lắc cơ học, Sức căng mặt 

ngoài, phương trình trạng thái khí, va chạm và xe va chạm, 

nhiệt hóa hơi, nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy, ...  

9 

Phòng thực hành Điện quang, Bộ 

môn Vật lý, Khoa Khoa học tự 

nhiên 

2 

Science Workshop 500 Interface, Dao động ký 2 tia 

20MHz, Máy dao động ký, Analog Oscilloscope, Máy 

đếm tần số, Máy phát tần số, Dissolved Oxygen Sensor, 

Sensor ánh sáng, cảm biến âm thanh, cảm biến gia tốc, 

cảm biến nhiệt độ, cảm biến điện thế, cảm biến lực, cảm 

biến chuyển động, Máy Quang phổ cầm tay, Máy đo 

cường độ âm thanh, các bài thí nghiệm: Hấp thu ánh sáng, 

đo hằng số Plank, Nhiễu xạ, định luật Brewter, mặt đẳng 

thế, mạch RLC, ...   

10 

Phòng thí nghiệm Vật lý ứng 

dụng, Bộ môn Vật lý, Khoa 

Khoa học tự nhiên 

3 

Thiết bị phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), thiết bị rung siêu 

âm, thiết bị quay phủ, tủ sấy, máy đo vạn năng, máy đo 

trọng lực, máy đo từ trường của trái đất, máy ly tâm, máy 

cất nước, máy khuấy từ gia nhiệt, cân phân tích, máy đo 

pH, tủ sấy, máy bơm hút chân không, máy quang phổ 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

huỳnh quang, UPS online 10KVA, ... 

11 

Phòng thực hành Động vật - 

Thực vật, Bộ môn Sinh học, 

Khoa Khoa học tự nhiên 

5 
Kính hiển vi sinh học các loại, các mô hình động- thực vật, 

... 

12 

Phòng thực hành Sinh học đại 

cương, Bộ môn Sinh học, Khoa 

Khoa học tự nhiên 

4 Kính hiển vi sinh học các loại, ...  

13 

Phòng thí nghiệm Sinh học tế 

bào và Phân tử, Bộ môn Sinh 

học, Khoa Khoa học tự nhiên 

2 

Tủ cấy an toàn sinh học, nội khử trùng nhiệt ướt, máy ly 

tâm, vortex, máy chứng cất đạm, cân phân tích, máy đo 

pH, máy cắt vi mẫu, kính hiển vi lật ngược, kính hiển vi có 

gắn camera, kính hiển vi có gắn ống kính vẽ, máy đếm 

khuẩn lạc, tủ lạnh, tủ đông, máy lắc tròn, micropipette, ... 

14 

Phòng thí nghiệm Hóa Kỹ Thuật 

Môi Trường - BM.Kỹ thuật môi 

trường, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

2 

Máy đo pH, Máy đo DO, Máy đo độ dẫn điện, Máy đo độ 

đục, Tủ ấm BOD, Hệ thống chưng cất hoàn lưu (Lò nung 

COD, ống sinh hàn, bình cầu), Tủ sấy, Thiết bị thu mẫu 

khí, Máy đo khí độc, Máy đo khí đốt xách tay, Thiết bị đo 

độ ẩm không khí, Thiết bị đo gió kết hợp, Máy đo ánh 

sáng, Máy đo độ ồn, Máy đo nồng độ bụi, Thiết bị đo khả 

năng lên men yếm khí,... 

15 

Phòng thí nghiệm Sinh Kỹ Thuật 

Môi Trường, Khoa Môi trường 

và Tài nguyên thiên nhiên 

1 

Kính hiển vi sinh học 3 thị kính, Kính hiển vi huỳnh 

quang, Máy đếm khuẩn lạc, Bộ xác định Biogas, Buồng 

cấy vô trùng, ... 

16 

Phòng thí nghiệm Xử lý nước 

cấp và nước thải, BM.Kỹ thuật 

môi trường, Khoa Môi trường và 

Tài nguyên thiên nhiên 

1 

Máy đo pH, Tủ sấy, Lò nung, Bơm hút/ đẩy (áp cao), Bơm 

lưu lượng, Bơm con lăn, Máy khuấy từ gia nhiệt, Máy đo 

độ đục, Máy đo EC, Cân điện tử, Máy Spectrophotometer, 

Máy đo DO, Máy nén khí, Tủ hút khí độc, Tủ ủ BOD, 

Thiết bị đo lưu lượng khí, Masyb cất nước, Máy bơm chân 

không, Các Mô hình: bể lắng sơ cấp, bể khử trùng Clorine, 

Cột lọc cát, cột lọc than, Các bộ thí nghiệm: bể lọc sinh 

học nhỏ giọt, xử lý yếm khí, hấp phụ của than hoạt tính, 

trao đổi ion, bùn hoạt tính theo mẻ, bùn hoạt tính kết hợp 

lắng ống, ... 

17 

Phòng thí nghiệm Công trình xử 

lý chất thải rắn và khí thải - 

BM.Kỹ thuật môi trường, Khoa 

Môi trường và Tài nguyên thiên 

nhiên 

1 

Máy đo pH, Máy đo độ đục, Máy so màu, Tủ sấy, Máy 

khuấy từ gia nhiệt, Lò nung mẫu, Máy cực phổ, Máy đo 

khí biogas, đồng hồ đo khí biogas, ... 

18 

Phòng thí nghiệm Tài Nguyên 

Nước - BM.Tài nguyên nước, 

Khoa Môi trường và Tài nguyên 

thiên nhiên 

1 

Máng mô hình thủy lực, thiết bị thí nghiệm thủy tĩnh, 

Thiết bị đo mực nước và độ sâu, Thiết bị đo chất lượng 

nước, Bộ thí nghiệm mô hình thủy lực Bernoulli, Máy 

định vị toàn cầu GPS, Máy đo chất lượng nước, Thiết bị 

đo lưu tốc, ... 

19 

Phòng thí nghiệm Thông tin 

nguồn nước - BM.Tài nguyên 

nước, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

1 

Thiết bị đo mực nước và nhiệt độ, áp kế, Oxygenmetter, 

Dissolved Oxygen, COD metter TOA, 

Spectrophotometter, Máy đo độ sâu cầm tay, máy đo lưu 

lượng dòng chảy, Thiết bị đo mực nước và nhiệt độ, Bộ 

lấy mẫu bùn đáy,... 

20 

Phòng thí nghiệm Tài nguyên đất 

đai, Bộ môn Tài nguyên Đất, 

Khoa Môi trường và Tài nguyên 

thiên nhiên 

1 

Máy đo pH, độ dẫn điện EC, điện thế oxy hóa khử Eh 

trong phòng thí nghiệm; Bút đo pH, EC ngoài đồng; Bộ 

chuẩn độ bằng tay; Tủ sấy, Cân điện tử 04 số lẻ, Cây 

khoan đất, Quyển so màu Mulsell, ... 

21 Phòng thí nghiệm GIS Viễn 1 Máy tính học viên và máy tính giáo viên và phần mềm 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

thám, Bộ môn Tài nguyên Đất, 

Khoa Môi trường và Tài nguyên 

thiên nhiên 

chuyên dùng GIS-Viễn thám, ... 

22 

Phòng thí nghiệm Quản Lý Môi 

Trường, BM.Quản lý Môi 

trường, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

1 
Kính hiển vi các loại, kính nhìn nổi các loại, máy sấy, GPS 

Extra các loại, tủ lạnh,... 

23 

Phòng thực hành Độc học môi 

Trường, BM.Khoa học môi 

trường, BM.Khoa học Môi 

trường, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

1 

Hệ thống thí nghiệm nước tĩnh, Máy so màu, Máy đo pH, 

Khúc xạ kế, Máy đo độ đục, Máy đo oxy hòa tan, nồi hấp 

tiệt trùng, máy lắc ống nghiệm, máy sắc ký khí khối phổ 

máy khuấy từ có gia nhiệt, tủ trữ mẫu, DO metter, tủ sấy, 

máy lắc ngang, lò nung, máy đo độ đục, hệ thống chưng 

cất đạm, máy nghiền mẫu thực vật, ... 

24 

Phòng thực hành Tài Nguyên 

Sinh Vật, BM.Khoa học môi 

trường, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

1 Kính hiển vi các loại, kính lúp các loại, Máy so màu, ... 

25 

Phòng thực hành Chất  lượng 

môi trường, BM.Khoa học Môi 

trường, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

1 

Máy đo oxy hòa tan, Burette chuẩn độ, Tủ úm, Thiết bị đo 

BOD, Bếp đung COD, Bếp cách thủy (Autoclave), Máy so 

màu, máy sắc ký cation/anion, Hệ thống chưng cất đạm 

Kjeldahl, Máy đo độ dẫn điện, Máy đo pH, Khúc xạ kế, 

Máy đo độ đục, Tủ sấy, Tủ nung, Tủ úm, Cân phân tích, 

Máy lắc, Máy đo cường độ âm thanh, Máy đo cường độ 

ánh sáng, .... 

26 

Phòng thực hành Trắc địa - 

BM.Kỹ thuật xây dựng, Khoa 

Công nghệ 

1 
Máy kinh vĩ quang học, máy toàn đạc điện tử, máy định vị 

cầm tay, ... 

27 

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây 

dựng - BM.Kỹ thuật xây dựng, 

Khoa Công nghệ 

1 

Cân phân tích, bộ rây tiêu chuẩn, Bể hấp mẫu xi măng, 

Máy thử thấm bê tông, Máy nén bê tông, xi măng 

3000/250kN kỹ thuật số tự động, .... 

28 

Phòng thí nghiệm Cơ lý đất - 

BM.Kỹ thuật xây dựng, Khoa 

Công nghệ  

1 

Cân kỹ thuật, Cân điện tử, Sansor đo chuyển vị các loại, 

Bình tỷ trọng các loại, Búa thử bê tông, Máy nén uốn xi 

măng, Thiết bị đo độ biến dạng, dụng cụ Vica, Bàn dằn và 

khuôn côn, Máy xuyên tỉnh, Máy nén 3 trục ELE, Máy 

cắt, ... 

29 

Phòng thí nghiệm Kết cấu công 

trình - BM.Kỹ thuật xây dựng, 

Khoa Công nghệ  

1 
Hệ thống kích gia tải, Hệ thống khung thử tải kết cấu công 

trình,  

30 

Phòng thí nghiệm Công trình 

thủy - BM.Kỹ thuật xây dựng, 

Khoa Công nghệ   

5 

Thiết bị đo mực nước tự ghi, Bộ thí nghiệm đo vận tốc 

dòng chảy, Hệ thiết bị thí nghiệm thuỷ lực đại cương (Bao 

gồm: Bàn điều khiển, Mođun thí nghiệm Venturi-meter, 

Mođun thí nghiệm khảo sát dòng chảy qua vòi, qua lỗ, 

Mođun thí nghiệm phương trình Bernoulli, Mođun khảo 

sát tổn thất cục bộ, Mođun khảo sát tổn thất dọc đường 

ống, Mođun thí nghiệm bơm, Mođun thí nghiệm thuỷ tĩnh, 

Mođun thí nghiệm Reynold), ...  

31 

Phòng thực hành Kỹ thuật nhiệt - 

BM.Kỹ thuật cơ khí, Khoa Công 

nghệ 

3 

Wind tunnel (03 module), Wind meter, Digital strirring 

Hotplate, Refrigeration Study uniTS, Commercial 

Refrigeration Trainer, Industrial Refrigeration Trainer, 

Conduction Heat transfer Unit TSTCC, Convection Heat 

Transfer Unit TSTCC, Radiation Heat Transfer Unit 

TSTCC, High temperature Infrared thermometers, Digi-
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

Sense,12-Channel Scanning Thermometer, Contact plate 

Freezer TPCC, ... 

32 

Phòng thí nghiệm Máy và thiết 

bị chế biến lương thực - thực 

phẩm, BM.Kỹ thuật cơ khí, 

Khoa Công nghệ 

3 

Hệ thống xác định độ căng nén, Bộ kiểm tra độ vỡ gạo, Bộ 

xác định tỷ trọng, Máy quang phổ so màu, Máy đo độ 

màu, Máy đo độ Brix, Máy lắc kỹ thuật số, Máy xác định 

tỷ trọng kỹ thuật số, Khúc xạ kế, Kính hiển vi soi nổi, Bộ 

xác định độ cứng của quả, Hệ thống kiểm tra lực đa năng, 

Hệ thống kiểm tra đặc tính mẫu bột, Máy đo độ nhớt, Cân 

phân tích độ ẩm, Tủ sấy, Cân xác định tỷ trọng, Cân phân 

tích, Microwave Vacuum Dryer, Vacuum Flyer, Vacuum 

Sealer, Digital Shaker, Sample Ultrasonic homogenier, 

Nozzle pressure distrubution, Cooking and Concentration 

unit, ... 

33 

Phòng thực hành Ô tô máy kéo - 

BM.Kỹ thuật cơ khí, Khoa Công 

nghệ 

1 

Hệ thống kiểm định Ô tô, Máy đo và kiểm tra lắp đặt góc 

bánh xe, Thiết bị chuẩn đoán phanh, Máy phân tích và 

kiểm tra động cơ, Thiết bị kiểm tra áp suất dầu hộp số, 

Thiết bị kiểm tra áp suất phanh, Mô hình sa bàn hệ thống 

đánh lửa, … 

34 

Phòng thí nghiệm Bơm quạt máy 

nén và máy nông nghiệp - 

BM.Kỹ thuật cơ khí, Khoa Công 

nghệ 

1 
Máy kéo MTZ, Máy kéo Yanmar, Máy gặt đập liên hợp, 

Máy cấy, Máy đào mương, Dàn cày chảo, Dàn cày trụ, … 

35 

Phòng thực hành 

CAD/CAM/CNC - BM.Kỹ thuật 

cơ khí, Khoa Công nghệ 

3 

Máy tiện CONCEPT TURN 150, Máy phay CONCEPT 

MILL 300, Máy ăn mòn điện cực EDM, Máy cắt dây 

WireCut, Máy quét mẩu Laser VIVID 910, Bàn phím điều 

khiển FANUC, ... 

36 

Phòng thí nghiệm Động lực và 

Điều khiển - BM.Kỹ thuật cơ 

khí, Khoa Công nghệ  

1 

Bộ thí nghiệm Khí nén cơ bản, Bộ thí nghiệm Khí nén 

nâng cao, Bộ thí nghiệm Điện – Khí nén cơ bản, Bộ thí 

nghiệm Điện – Khí nén nâng cao, Bộ thí nghiệm điều 

khiển khí nén tùy động, Bộ thí nghiệm điều khiển tỉ lệ 

thủy lực, …  

37 

Phòng thực hành Vật liệu và cơ 

sở thiết kế máy - BM.Kỹ thuật 

cơ khí, Khoa Công nghệ 

1 

Máy dò khuyết tật kim loại bằng siêu âm, Máy đo độ dày 

bằng siêu âm, Máy đo độ cứng kim loại, Máy kéo nén, Bộ 

thí nghiệm Chi tiết máy, … 

38 

Phòng thí nghiệm Đo lường và 

cảm biến - BM.Tự động hoá, 

Khoa Công nghệ 

1 

Hệ đo lường thu thập số liệu và điều khiển trên nền tảng 

LabView và phần cứng National Instrument, với nhiều 

chuẩn kết nối như PCI, PCMCIA, USB, Wireless RF, 

LAN. Ngoài ra phòng còn trang bị đầy đủ các loại cảm 

biến ON/OFF như thu phát quang, lân cận điện dung, điện 

cảm, encoder,… và các cảm biến Analog như đo moment, 

áp suất, lực, …Phòng cón có các Máy đo hiện song 

Tektronic, Máy đo nhiều kênh UCAM (80 kênh 

StrainGauge) 

39 

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điều 

khiển - BM.Tự động hoá, Khoa 

Công nghệ 

1 

Được trang bị các bộ điều khiển cơ bản của hãng Gunt 

Hamburge, Đức như RT010, RT020, RT030, RT040. 

Ngoài ra phòng còn trang bị các thiết bị điều khiển công 

nghiệp như XY table, Festo, Đức; Các bộ Servo Motor + 

Driver công nghiệp của hãng LS, Korea 

40 

Phòng thí nghiệm Hệ thống 

thông minh - BM.Tự động hoá, 

Khoa Công nghệ 

1 

Được trang bị các bộ xử lý ảnh tốc độ cao; Các kit thực 

hành IoT; Tổ hợp scan 3D công nghệ xử lý ảnh và laser; 

các kít thực hành hệ thống nhúng 

41 Phòng thí nghiệm Cơ điện tử - 1 Được trang bị hệ tay máy MiTSubishi Melfa RV_2AJ,  Hệ 
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phòng 
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BM.Tự động hoá, Khoa Công 

nghệ 

thống sản xuất linh hoạt FMS trên nền điều khiển S7-300 

và mạng Profibus-DP, các bộ thực hành điện tử tương tự 

và số; các bộ thí nghiệm điều khiển servo dc 

42 

Phòng Thực hành Tự động hóa 

công nghiệp và Quản lý năng 

lượng – BM.Tự động hoá, Khoa 

Công nghệ 

1 

Được trang bị hệ mạng SCADA của Siemens, Đức với các 

cấp độ khác nhau, từ S7-400 đến tầng ASI bus; các bộ đào 

tạo PLC cơ bản S7-200, S7-1200. Ngoài ra phòng còn 

được trang bị 04 trạm thực hành quản lý năng lượng được 

tài trợ từ Schneider Electric Việt nam bao gồm các RTU  

SCADApack, Biến tần, HMI, motor AC 

43 

Phòng thực hành tay nghề Cơ 

điện tử - Tự động hóa học, 

BM.Tự động hóa, Khoa Công 

nghệ 

1 

Phòng đã phát triển được một hệ Fablab đủ phục vụ cho 

sinh viên thực hành và sang tạo, bao gồm máy in 3D, máy 

tiện CMC mini, máy phay CNC mini, máy khắc cắt Laser 

minni 

44 

Phòng thí nghiệm Công nghệ 

Vật liệu - BM.Công nghệ hoá 

học, Khoa Công nghệ 

2 

Máy phân tích trọng lượng theo nhiệt độ, Máy Quang phổ 

ICP-OES (Máy kiểm tra thành phần nguyên tố vật liệu), 

Máy mài / Đánh bóng cho sự chuẩn bị mẫu, Máy đo lưu 

biến ngẫu lực, nghiên cứu trộn (Mixer Torque Rheometer), 

Máy ép phun (Injection moulding), Máy phân tích nhiệt vi 

sai theo nguyên lý dòng nhiệt (DSC), Thiết bị đo bề dày 

lớp phủ dạng cầm tay, Lò nung nhiệt độ cao, Tủ sấy, Thiết 

bị đo độ cứng (Hardness tester), Máy ép nóng (Lab press), 

Thiết bị thử nghiệm va đập vạn năng loại quả lắc, Kính 

hiển vi chuyên dùng (xem tổ chức tế vi vật liệu), Bộ thiết 

bị đo cơ tính sợi đơn, ...  

45 

Phòng thí nghiệm Công nghệ 

hoá hữu cơ - BM.Công nghệ hoá 

học, Khoa Công nghệ 

2 

Hệ thống xác định kích thước hạt bằng laser, Automated 

Liquid-liquid extra, Khúc xạ kế, Bộ sắc ký bản mỏng, 

Bơm nhu động, Bể rửa siêu âm, Máy đo pH, Máy đo điểm 

nóng chảy, Cân xác đinh độ ẩm, Thiết bị phản ứng tổng 

hợp áp suất cao, Bơm chân không, Máy cô quay chân 

không, Tủ hút khí độc, Tủ sấy, cân phân tích các loại, tủ 

lạnh, ... 

46 

Phòng thí nghiệm Công nghệ 

Hóa vô cơ - BM.Công nghệ hóa 

học, Khoa Công nghệ 

2 

Bể khuấy từ gia nhiệt, Bể điều nhiệt lạnh, Thiết bị trộn 

xoáy, Máy chuẩn độ tự động, Burette điện tử hiện số, Máy 

Sắc ký khí GC, Tủ ủ lắc, Lò nung nhiệt độ cao (trên 1.200 

độ C), Máy nghiền bi tốc độ cao, Máy ly tâm tốc độ cao 

(trên 14.000 rpm), Tủ sấy chân không, cân phân tích các 

loại, khúc xạ kế, Autoclave, máy đo pH, máy đon độ nhớt, 

máy khuấy từ có gia nhiệt, tủ ấm lắc, tủ lạnh, tủ hút khí 

độc, ... 

47 

Phòng thực hành Quá trình và 

thiết bị công nghệ hóa học - 

BM.Công nghệ hoá học, Khoa 

Công nghệ 

2 

Các mô hình thí nghiệm chiết rắn-lỏng tự động, chiết lỏng-

lỏng tự động, kỹ thuật phản ứng tự động, chưng cất gián 

đoạn điều khiển bàng tay, nghiên cứu hấp thu cột chêm, 

nghiên cứu nghiền rây trộn, thí nghiệm mạch lưu chất, 

nghiên cứu khuấy chất lỏng, Cân các loại, máy chuẩn độ, 

đo pH, ... 

48 

Phòng thí nghiệm Hệ thống điện 

- BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ  

1 

Máy biến thế 1 chiều, Máy biến áp, Máy biến thế rò, Lưới 

truyền động, Module dòng rò, Trạm điều khiển rờ le bảo 

vệ, rờ le siêu tải, rờ le kiểm tra đồng bộ, rờ le tăng giảm 

tần số, rờ le kiểm tra điện áp, rờ le chống trạm đất, Trạm 

làm việc di động, Máy phát đồng bộ, Các bộ rải cảm, trở, 

dung, Mô hình đường dây truyền tải 3 pha, phần mềm 

quản lý và điều khiển lưới truyền tải, ...    

49 Phòng thực hành Máy điện - 1 Các Mô hình: động cơ điện 1 chiều, xoay chiều, đồng bộ, 
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thực hành 
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phòng 
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BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ 

không đồng bộ, 1 pha/3 pha, động cơ vạn năng. Mô hình 

máy phát điện 1 chiều, máy phát điện xoay chiều 3 pha, 

các mô hình tải, trở, kháng, dung, các thiết bị đo điện 

Labvol có kết nối máy tính, các bộ kiểm tra thứ tự pha, 

góc pha, độ nhiễu dạng xoắn, ... 

50 

Phòng thí nghiệm Vật liệu điện - 

BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ 

1 
Các mô hình: Máy biến áp, tăng áp 22KV-60KV, phóng 

điện cao thế, kiểm tra độ bền vật liệu cách điện, ...  

51 

Phòng thực hành Tay nghề điện - 

BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ 

1 

Các mô hình thực tập thiết kế và bố trí điện, quấn dây 

động cơ các loại, máy biến áp, vận hành máy điện, các mô 

hình thiết bị đóng cắt hạ thế MiTSubishi, tủ ATS, tủ 

Buscooplge, thực tập huấn luyện lập trình tự động hóa 

(PLC -HMI MiTSubishi), ... 

52 

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật đo - 

BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ 

1 

Các mô hình đo đại lượng điện thông dụng, mô hình đo 

điện năng truyền thông, đo điện trở đất, đo điện trở cách 

điện, đo và kiểm tra công tơ điện, đo nhiệt độ, độ ẩm, ....  

53 

Phòng thí nghiệm Điện công 

nghiệp - BM.Kỹ thuật điện, 

Khoa Công nghệ 

1 

Các mô hình thực tập các mạch điện công nghiệp, thí 

nghiệm điều khiển biến tần, khởi động mềm, tủ ATS 

ABB, điều kiển và giám sát tải cho máy cắt hạ thế ACB, 

điều khiển giám sát và sa thải tải bằng phần mềm chuyên 

ngành, mô hình giám sát và điều khiển Scada mini, ... 

54 

Phòng thí nghiệm Điện tử công 

suất và Truyền động điện - 

BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ 

1 

Các mô hình thực tập điện tử công suất cơ bản và nâng 

cao, truyền động điện bằng biến tần, thí nghiệm tự động 

hóa và truyền thông trên nền thiết bị Simens, ... 

55 

Phòng thực hành Mạch điện - 

BM.Kỹ thuật điện, Khoa Công 

nghệ 

1 

Hệ thí nghiệm về mạch 2/3 pha, bộ thí nghiệm máy phát 

AC 3 pha, bộ thực hành các loại đèn dây tóc, đèn huỳnh 

quang, bộ thực hành lắp điện dinh hoạt nổi/chìm, bộ thực 

hành công tơ điện 1 pha/3pha, tủ phân phối điện 1 

pha/3pha, ....  

56 

Phòng thí nghiệm Viễn thông - 

BM.Điện tử Viễn thông, Khoa 

Công nghệ 

1 

Bộ thí nghiệmthông tin số cao tần, Bộ thí nghiệm thông tin 

analog cao tần, Máy phát tín hiệu tần số cao, Máy phát tín 

hiệu các loại, Máy phát hạ tần, Dao động ký các loại, 

Audio generator, AC Voltmeter 2chanel, Máy phát tần số, 

Frequency Counter, Sweep/ Funtion generator, VOM hiện 

số, Thiết bị ATM DSLAM 7300, dung lượng 48 port + 

phụ kiện, Thiết bị IP DSLAM 7302, dung luợng 96 port + 

phụ kiện, Thiết bị AN V5.2 Litespan 1540, dung luợng 64 

line, Truyền dẫn SDH, Truyền dẫn viba, Truyền dẫn ETU 

(E1 --> Ethernet), Thiết bị truyền dẫn cáp dồng HDSL, Tủ 

nguồn DC Saft MTP1600, Rectifier + accu,  20 GHz CW 

Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM, Power 

sensor các loại, ESG – RF Signal Generator 250k - 3GHZ. 

Option: High performance pulse modulation 1E6 ( Build-

in), 2+16 channel 100MHZ Mixed Signal Oscillioscope, 

EMC Spectrum Analyzer, Microwave Tranining System, 

Antenna Training System, Telephony Training System, ... 

57 

Phòng thí nghiệm FPGA &Hệ 

thống nhúng, BM.Điện tử Viễn 

thông, Khoa Công nghệ 

1 

Bộ thínghiệm FPGA & hệ thống số, Bộ kit thí nghiệm 

dành cho giảng dạy, Máy vi tính để bàn các loại, Multi 

Touch LCD Module Terasic, Altera Multimedia HSMC 

Card, Altera ADDA Data Conversion card, Altera HDMI 

Transmitter Daughter, Altera D5M5 MegaPD Camera 

Package, Bộ KitTN Altera De2-115 cho giáo dục, Bộ TN 
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Video Altera CycloneIII, Bộ TN Altera DE3 WF1009005-

0038, ... 

58 

Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu 

số - BM.Điện tử Viễn thông, 

Khoa Công nghệ 

1 

Bộ thực hành xử lý tín hiệu số, Máy vi tính để bàn các 

loại, Kit xử lý tín hiệu số TMX320C5515 EVM-TI, Cảm 

biến khú gas IR25TT,  

59 

Phòng thực hành Vi xử lý & Vi 

điều khiển - BM.Điện tử Viễn 

thông, Khoa Công nghệ 

1 
Dao động ký các loại, dao động ký 2 chùm tia, Máy tính 

để bàn các loại, ... 

60 

Phòng thực hành Kỹ năng cơ bản 

- BM.Điện tử Viễn thông, Khoa 

Công nghệ 

1 

Dao động nghiệm các loại, Máy phát tần số các loại, Máy 

đo tần số các loại, Máy đếm tần số, Máy phát hạ tầng, Bộ 

nguồn Heathkit, ... 

61 

Phòng thực hành Mạch điện tử - 

BM.Điện tử Viễn thông, Khoa 

Công nghệ 

1 

Dao động ký 1 tia các loại, Dao động nghiệm 2 chùm tia, 

Máy phát âm tần, Máy đo tín hiệu, Thiết bị giảngdạy điện 

tử NI ELVIS, Bộ thí nghiệm giảng dạy thiết kế mạch điện 

tử, Bộ thực hành vê thiết kế mạch, Kit thí nghiệm hệ thống 

tương tự, Đồng hồ vạn năng, Oscilloscope 2kênh/20MHz, 

Máy phát tín hiệu tần số thấp, Máy đo tần số, Máy vi tính 

để bàn các loại, Tivi Plasma, ... 

62 

Phòng thí nghiệm Mô phỏng và 

Tối ưu hóa - BM. Quản lý công 

nghiệp, Khoa Công nghệ 

1 
Máy tính học viên, máy tính giáo viên và phần mềm mô 

phỏng chuyên dùng, ... 

63 
Phòng thực hành máy tính, Khoa 

Công nghệ 
3 

Máy tính học viên, máy tính giáo viên và phần mềm 

chuyên dùng các ngành Khoa Công nghệ 

64 
Xưỡng thiết bị trường học, Khoa 

Công nghệ 
1 Máy tiện, máy phay, máy bào, máy công cụ khác, ... 

65 

Phòng thực hành Hóa vô cơ - 

Phân tích - BM. Sư phạm Hóa 

học, Khoa Sư phạm 

2 

Cân điện tử, Cân kỹ thuật các loại, Cân phân tích, Máy đo 

pH, Máy đo pH cầm tay, Máy đo độ dẫn, độ muối TDS, 

Máy đo oxi hòa tan, Máy đo độ đục để bàn, Máy quang 

phổ UV-Vis, Điện cực oxi hóa khử cho máy, Máy khuấy 

từ các loại, Máy đo độ dẫn điện YSI, Tủ hút khí độc, Máy 

ly tâm, Tủ lạnh các loại, Cân kỹ thuật, Máy hút chân 

không, Máy bơm hút chân không, Hệ thống lọc chân 

không DOA, Tủ sấy OVEN, ... 

66 

Phòng thực hành Hóa cơ sở - 

Hoá Lý, BM. Sư phạm Hóa học, 

Khoa Sư phạm 

1 

Cân kỹ thuật các loại, Máy đo độ dẫn, độ muối để bàn, 

Điện cực đo độ dẫn, Bài thí nghiệm phương trình Nerst, 

Động học nghịch đảo đường, Xác định nhiệt trung hòa 

ghép nối máy tính, Hằng số phân ly ghép nối máy tính, 

Máy đo pH để bàn Colepalmer, Máy khuấy từ Velp, Tủ 

sấy UM400, Bể điều nhiệt Julabo, Tủ hút khí độc, Bơm 

hút chân không Cole palma, Cân 3 số lẻ ML203, Máy đo 

quang phổ tử ngoại khả kiến, Thiết bị đo sức căng bề mặt, 

Bộ xác định điểm đông đặc, 

Máy phân tích điện hóa đa năng, Bể rửa siêu âm 410, Máy 

đo độ dẫn điện SevenCompact, Cuvet Polimerter 100mm, 

... 

67 

Phòng thí nghiệm Hóa sinh - 

Hữu cơ, BM. Sư phạm Hóa học, 

Khoa Sư phạm 

1 

Máy đo điểm nóng chảy, Khúc xạ kế cầm tay, Bộ chưng 

cất đạm 500 ml, Bộ chưng cất Keijdal, Hệ thống trích béo, 

Tủ ấm BOD TS606/2, Máy đun bình cầu Thermosi, Tủ 

sấy UM400, Tủ hút khí độc tự chế, Máy cô quay đúng 

HahnShin, Máy cô quay R200 Buchi, Bể làm lạnh tuần 

hoàn RW1025R, Bơm chân không V700 Buchi, Bộ kiểm 

soát chân không V850 Buchi, Soxhlet EM 1000, Bếp đun 
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cách thủy 6 chổ, Tủ lạnh Toshiba, ... 

68 

Phòng thực hành Phương pháp 

Giảng dạy Hoá học - BM. Sư 

phạm Hóa học, Khoa Sư phạm 

1 
Tủ sấy Unerver, Tủ hút khí độc, Tủ lạnh SANYO, Bộ thiết 

bị dụng cụ thí nghiệm lớp 10, 11 và 12, ... 

69 

Phòng thí nghiệm Thực Vật - 

BM. Sư phạm Sinh học, Khoa 

Sư phạm 

1 

Kính hiển vi Sinh học các loại, Kính hiển vi có gắn 

Camera digital, Kính lúp các loại, Tủ lạnh các loại, Tivi, 

Camera digital Olympus C-5050, Máy chiếu vật thể các 

loại, Cân điện tử AND (EK-200i), Máy lắc Balan, Bộ 

dụng cụ thí nghiệm kỹ thuật hiển vi, Bài thí nghiệm hô hấp 

lá, Bài thí nghiệm thủy phân glucoza, Bộ thí nghiệm ức 

chế enzyme, Cân điện tử 1 số lẻ, Cân kỹ thuật (tối thiểu 

1g), Tủ sấy Ecocell 55, Máy ly tâm Universal, Máy vi tính 

để bàn, Kính lúp có gắn camera  Motic, Kính hiển vi 

Nikon E200 có ống kính vẽ, Máy đo cây, ... 

70 

Phòng thí nghiệm Động vật - 

BM. Sư phạm Sinh học, Khoa 

Sư phạm 

1 

Kính hiển vi một thị kính Oserver, Kính hiển vi soi nổi 

NIKON SMZ1 có ống kính vẽ, Ống kính vẽ NIKON, Kính 

hiển vi Olympus CX 41 có kết nối camera, Tivi Sony 

21inch, Kính lúp Motic có Camera,   

Kính hiển vi Motic có Camera kết nối máy tính, Bộ 

chuyển hình ảnh sang máy tính Optika, Tủ bảo quản kính 

hiển vi, Tủ lạnh HITACHI 335L, Máy chiếu vật thể 

Samsung, Máy chiếu Overhead ELMQ, Máy vi tính để 

bàn các loại, Máy đo pH cầm tay ORION, ... 

71 

Phòng thí nghiệm Sinh lý động 

vật - BM. Sư phạm Sinh học, 

Khoa Sư phạm 

1 

Kính hiển vi sinh học, Kính hiển vi có gắn camera, Các 

mô hình giải phẫu người và động vật, Máy động ký, Máy 

quang phổ so màu, Máy ly tâm, Tủ ủ, Tủ sấy, Máy hấp vô 

trùng, Tủ cấy, Cân kỹ thuật, Máy khuấy từ, Tủ lạnh, Máy 

chiếu và màn chiếu, Các hóa chất, dụng cụ, dụng cụ thủy 

tinh và micropipette, ...  

72 

Phòng thực hành Phương pháp 

giảng dạy Sinh học - BM. Sư 

phạm Sinh học, Khoa Sư phạm 

1 

Kính hiển vi 1 thị kính các loại,  Kính hiển vi 2 thị kính 

các loại, Tủ lạnh Sanyo 180 lít, Đầu VCD Darling 999, 

Tivi Sony, Bộ Kính hiển vi nối camera kỹ thuật số, Máy 

chiếu Projector, Máy vi tính để bàn, Máy in laser, ... 

73 

Phòng thực hành Vật lý Đại 

cương (Cơ-Nhiệt, Điện-Điện tử -

Quang và hạt nhân) - BM. Sư 

phạm Vật lý, Khoa Sư phạm 

3 

Dao động nghiệm GOS-622G, Các bài thí nghiệm: Lực 

của e chuyển động từ trường, Đinh luật Biot-SvarTS-

Lapalac, Phần điện & điện từ, Điện thực hành, Dao động 

ký hai tia các loại, Bộ giao tiếp Pasco CI-7599 US, Bộ 

giao tiếp Pasco CI-7599 US, Các bài thí nghiệm: Định luật 

Coulomb đo cân xoắn, Định luật Coulomb về tĩnh điện,  

Đo tỉ số e/m, Điện phân theo Hofman, Đo Từ trường Tesla 

kế, đo moment quán tính, Hiệu ứng con quay, Hiệu ứng 

nhiệt, hiện tượng bức xạ nhiệt, khảo sát sóng cơ học, khảo 

sát sóng âm, đo hằng số hấp dẫn, quá trình nhiệt động, đo 

sức căng mặt ngoài, độ dẫn nhiệt, Máy vi tính để bàn, 

Bơm hút chân không+mâm chuông, Các bài thí nghiệm: 

Định luật Lambert, Đo vận tốc ánh sáng bằng laser, đo 

bước sóng ánh sáng giao, Hiện tượng giao thoa, hệ thống 

nhiễu xạ qua khe hở, hệ thống khúc xạ + phân cực, Quang 

phổ và Giác kế, Kính thiên văn Celestron, Kính Thiên văn 

1400150 EQ, ... 

74 

Phòng thực hành Phương pháp 

Giảng dạy Vật lý (Vật lý Phổ 

thông) - BM. Sư phạm Vật lý, 

1 

Máy thu hình vật thể, Máy chiếu tích hợp,   

Máy chiếu Projector, Các bài thí nghiệm: Đệm không khí 

ghép với máy, Investigating of Loren, Điện-Electricity, 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

Khoa Sư phạm Quang hình học, Bộ vali giao diện tin học hóa, Máy in 

Laser, Máy chớp tần số P-87001-37, Thiết bị tương tác 

thông minh eBea, ... 

75 

Phòng thực hành Phương pháp 

giảng dạy Địa lý, BM. Sư phạm 

Địa lý, Khoa Sư phạm 

2 
Máy toàn đạc điện tử các loại, Máy kinh vĩ điện tử, Máy 

thủy bình các loại, ... 

76 

Phòng thực hành ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học, Bộ 

môn sư phạm Toán, Khoa Sư 

phạm 

4 

Máy tính học viên, máy tính giáo viên và phần mềm 

chuyên dùng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, 

...  

77 

Phòng thí nghiệm Vi Sinh vật – 

BM.CNSH Vi Sinh vật, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công 

nghệ Sinh học 

4 

Kính lúp soi nổi có hệ thống camera kỹ thuật số, Quang 

phổ kế UV Vis, Máy theo dõi phát triển Vi sinh  

BIOCREEN, Bộ Vi thao tác Eppendorf – injectman NI 2 – 

Patchman- NP – TranfertMan NK2, Máy định danh vi sinh 

vật Biolog, Tủ ủ CO2 Sanyo, Máy đếm khuẩn lạc, Hệ 

thống lên men 80 lít Bioreactor Semi auto, Buồng cấy vô 

trùng cấp 2, ... 

78 

Phòng thí nghiệm Công nghệ 

sinh học thực phẩm - BM.CNSH 

Vi Sinh vật, Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Công nghệ sinh học 

5 

Hệ thống cắt lát tế bào, Quang phổ kế UV Vis, Thùng ủ 

lên men bề mặt, Máy đếm khuẩn lạc, Máy ép viên 

Deasung Hàn Quốc, Hệ thống lọc ép khuôn bản, Máy 

đồng hoá áp suất cao Avestin, Kính hiển vi huỳnh quang 

tương phản pha Leica Microsystems, Máy ly tâm liên tục 

CEPA LE, Máy đo độ ẩm hạt, Thiết bị phân tích bia 

Alcolyzer đo tỷ trọng, Máy ly tâm lạnh, Buồng cấy vô 

trùng cấp 2, ... 

79 

Phòng thí nghiệm Sinh học phân 

tử - BM.CNSH Phân tử, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công 

nghệ Sinh học 

2 

Máy giải trình tự ABI 3130, Máy tổng hợp Oligo, Máy 

quang phổ bán tự động Beckman Coulter 640 Lnc, Hệ 

thống tinh sạch, ly trích DNA tự động Magtration System 

12GC, Máy Real time PCR ABI 7000, Máy nhân bản gen, 

Máy PCR gradient  + accessories iCycler Thermal Cycler, 

Hệ thống fast PCR gradien C1000, Hệ thống phân tích và 

chụp gel GelDoc XR, Máy khử Ion, Máy sấy khô-ly tâm 

chân không  Concentrator plus,  Máy nghiền vi mẫu bằng 

bi ReTSch 2000 GmbH, Quang phổ kế UV Vis, Hệ thống 

Microarray BioOdyssey, Buồng cấy vô trùng cấp 2, ... 

80 

Phòng thí nghiệm Công nghệ 

Protein và sản phẩm tự nhiên - 

BM.CNSH Phân tử, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công 

nghệ Sinh học 

4 

Hệ thống điện di Protein, RNA, DNA tự động, Hệ thống 

phân tích và chụp ảnh gel Gel Doc XR, Hệ ly trích béo. 

SOXTEC 2045, Quang phổ kế UV Vis, Hệ thống sắc ký 

tinh sạch ái lực potein, Hệ thống điện di 2D, Hệ thống 

phân tích protein dựa vào điểm đẳng điện, Hệ thống sắc ký 

lỏng cao áp tự động dùng để tinh sạch protein, Hệ thống 

sắc ký lỏng SP-streamline, Hệ thống phân tích gel điện di 

1 chiều và 2 chiều  VersalDoc Imaging System, Hệ thống 

sấy đông khô – Freeze dryer, Hệ thống sấy phun – Dray 

dryer, Máy đồng hoá áp suất cao, Hệ thống ly trích chất 

béo, Hệ thống vô cơ hoá mẫu, Hệ thống phân tích đạm, .. 

81 

Phòng thí nghiệm công nghệ gen 

thực vật - BM.CNSH Phân tử, 

Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Công nghệ sinh học 

3 

Tủ ủ cấy mô VoTSch VB074 nuôi cấy mô thực vật có điều 

chỉnh nhiệt độ ẩm độ, máy đo dòng chảy tế bào Partec 

CyFlow® PA phân tích đa bội thể tự động, máy nhân bản 

gen ptc 200, hệ thống phát hiện đột biến DCode Universal 

Mutation Detection System, máy đo độ quang hợp, thiết bị 

đo hô hấp trái cây ADC 2250, máy đo cường độ 

sáng4JF102188, quang phổ kế UV Vis, buồng cấy vô 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

trùng cấp 2, ... 

82 

Phòng thí nghiệm Hóa sinh thực 

phẩm - BM.CNSH Phân tử, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công 

nghệ sinh học 

2 

Máy lắc ổn nhiệt có làm lạnh, Máy ly tâm lạnh, Máy sấy 

chân không, Quang phổ kế UV Vis, Hệ thống vô cơ hoá 

mẫu, Hệ thống phân tích đạm, Buồng cấy vô trùng cấp 2, 

Bộ cô quay chân không RV5, Hệ thống phân tích xơ 

VELP, Máy đo cấu trúc thịt, cá TA.Xtplus, Hệ ly trích béo 

SOXTEC 2045, Máy so màu CM-3500D, ... 

83 

Phòng thực hành Vi sinh đại 

cương, BM. CNSH Vi sinh vật, 

Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Công nghệ sinh học 

2 
Kính hiển vi quang học các loại, tủ cấy vô trùng, tủ ủ, tủ 

sấy, tủ lạnh trữ mẫu, ...  

84 

Xưởng thực tập sản xuất thử 

nghiệm lên men bia, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công 

nghệ sinh học 

1 

Hệ thống dây chuyển sản xuất lên men bia và các thiết bị, 

dụng cụ phụ trợ. 

 

85 

Phòng thực hành máy tính 

chuyên ngành CNSH Vi sinh, 

Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Công nghệ sinh học 

2 

Máy tính học viên, máy tính giáo viên và các phần mềm 

ứng dụng chuyên dùng lĩnh vực công nghệ sinh học và 

phân tử. 

86 

Phòng thí nghiệm Nấm ăn và 

Dược liệu - BM.Khoa học cây 

trồng, Khoa Nông nghiệp & Sinh 

học ứng dụng 

1 

Tủ cấy vi sinh (Biological safety cabinet), Nồi hấp tiệt 

trùng (Autoclave-sterillizer), phòng nuôi cấy, máy đo pH, 

bếp đun,… 

87 

Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng 

và hình thái cây trồng - 

BM.Khoa học cây trồng, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng 

dụng 

2 

Hệ thống công phá đạm; Máy quang phổ kế kiểm tra chất 

lượng dinh dưỡng khoáng trong cây trồng, Máy đo độ 

Brix, Máy quang phổ (Spectrometer), Cân phân tích, Máy 

đo pH, Máy đo EC, Máy đo TDS, Tủ sấy, Lò nung, Bộ 

chưng cất đạm Kjeldahl, Cân phân tích 4 số lẻ, Lò nung, 

Máy đo diện tích lá, Máy đo nồng độ oxy hòa tan, Máy đo 

nồng độ khí CO2, Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave), Tủ an 

toàn sinh học,  ... 

88 

Phòng thí nghiệm Nuôi cấy mô 

và tế bào thực vật, BM.Sinh lý - 

Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp & 

Sinh học ứng dụng 

3 

Các loại cân phân tích, Máy đo pH, Tủ làm tối, Tủ cấy, 

Các loại tủ sấy, Tủ lạnh, Máy lắc, Máy ly tâm lạnh, Nồi 

hấp thanh trùng nhiệt ướt, Micropipette các loại , Các loại 

bình định mức, keo và lọ nuôi mẫu cấy, Đĩa petri, Bếp 

điện từ, Microwave, Hệ thống đèn huỳnh quang, Kính hiển 

vi soi nổi, Kính hiển vi sinh học, Phòng tăng trưởng, ... 

89 

Phòng thí nghiệm Sinh lý thực 

vật, BM.Sinh lý - Sinh hóa, 

Khoa Nông nghiệp & Sinh học 

ứng dụng 

1 

Thiết bị phân tích vitamin C, đường tổng số, Máy đo 

quang phổ Spectrophotometer, Waterbath, Máy đo diện 

tích lá, Hô hấp kế Warburg, Máy vi tính và phần mềm 

kiểm soát, Hệ thống đo hô hấp gồm: Bình cầu và tế bào 

quang điện đo O2, Tế bào quang điện đo nhiệt độ, Các 

ADAM dẫn truyền tính hiệu vào máy vi tính, Bơm khí (air 

pumps), Kính hiển vi sinh học các loại, Tủ sấy, Cân phân 

tích, Chậu sắc ký, Máy nghiền lá, Manometer, ... 

90 

Phòng thí nghiệm Sinh hóa, 

BM.Sinh lý - Sinh hóa, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng 

dụng 

2 

Máy quang phổ, Bể điều nhiệt, Máy đông khô, Máy sắc ký 

khí, Các loại cân điện tử, Máy đo pH các loại, Máy ly tâm 

lạnh, Tủ sấy, Tủ lạnh, Máy lắc, Hệ thống ly trích chất béo, 

Máy cô quay chân không, Hệ thống xác định hàm lượng 

xơ, Hệ thống chưng cất đạm, Nồi hấp thanh trùng 

(Autoclave), Tủ hút, ... 

91 Phòng thực hành kỹ thuật rau 1 Dụng cụ, công cụ cầm tay phục vụ cho thực hành kỹ năng 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

hoa quả và cảnh quan, Bộ môn  

Sinh lý-Sinh hóa, Khoa Nông 

nghiệp & Sinh học ứng dụng  

xử lý kỹ thuật rau, hoa, quả và cảnh quan môi trường, ...  

92 

Phòng thí nghiệm bệnh cây - 

BM. Bảo vệ thực vật, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng 

dụng 

2 

Kính hiển vi huỳnh quang, Kính lúp, Kính hiển vi sinh 

học, Tủ sấy khô, Máy ly tâm, Máy đông khô, Tủ đông, Tủ 

lạnh, Tủ thanh trùng ướt, Tủ úm, Tủ cấy, Máy lắc, Cân 

điện tử, ... 

93 

Phòng thí nghiệm Côn trùng - 

Hóa bảo vệ thực vật, BM. Bảo 

vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp 

& Sinh học ứng dụng 

2 
Tủ hút, Tủ lạnh, Tủ úm, Kính hiển vi sunh học, Kính lúp, 

Tủ sấy côn trùng, ... 

94 

Phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh 

học - BM.Bảo vệ thực vật, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng 

dụng 

2 

Tủ úm, máy ly tâm, kính lúp, tủ lạnh, tủ đông, cân điện tử, 

máy cô quay, tủ cấy, KHV, tủ thanh trùng khô, autoclave, 

lò vi sóng, máy lắc, tủ lạnh, tủ đông -4oC, tủ đông -35oC, 

lò vi sóng, tủ cấy, cân điện tử, máy PCR… 

95 

Phòng thí nghiệm Vi sinh vật đất 

- BM. Khoa học đất, Khoa Nông 

nghiệp & Sinh học ứng dụng 

2 

Hệ thống chạy điện di, Hệ thống chụp hình gel, Hệ thống 

đồng nhất mẫu, Tủ cấy, Tủ đông, Tủ lạnh, Máy lắc, Lò vi 

sóng, Cân phân tích 4 số lẻ, Kính hiển vi, Hệ thống PCR, 

Hệ thống real time PCR, Máy quang phổ, Máy ly tâm, Hệ 

thống nước khử khoáng DI và Máy tiệt trùng, Tủ sấy, ... 

96 

Phòng thí nghiệm Vật lý đất - 

BM. Khoa học đất, Khoa Nông 

nghiệp & Sinh học ứng dụng 

2 

Máy lắc xoay vòng, hệ thống lắng, ống hút Robinson di 

động: phân tích thành phần cơ giới đất; Bộ khoan khảo sát 

đất; Bộ khoan và ring lấy mẫu nguyên thủy: phân tích 

dung trọng, độ xốp của đất; Hệ thống ống đo tính thấm 

bão hòa của đất (Ksat); Máy đo độ chặt của đất; Tỷ trọng 

kế Pycnometer; Máy rây các cấp hạt; Hệ thống sanbox, 

tensiometer và nồi nén áp suất: xác định các dạng ẩm độ, 

lượng nước trong đất, lực giữ nước của đất; Hệ thống đo 

tính thấm ngoài đồng (single ring và double ring); Thiết bị 

đo tính dẻo của đất; Hệ thống rây ướt và rây khô: phân tích 

độ bền cấu trúc đất; Hệ thống bếp đun cách thủy; Tủ sấy; 

Cân điện tử; ... 

97 

Phòng thí nghiệm Hóa học đất - 

BM. Khoa học đất, Khoa Nông 

nghiệp & Sinh học ứng dụng 

1 

Máy hấp thu nguyên tử; Máy quang phổ so màu UV-VIS; 

Hệ thống công phá mẫu; Hệ thống chưng Kjeldahl; Máy 

lắc ngang; Máy ly tâm tốc độ cao; Hệ thống nước khử 

khoáng DI, Tủ sấy; Máy đo pH, EC, đọ mặn, độ Brix; Tủ 

ủ; Bếp cách thuỷ;... 

98 

Phòng thí nghiệm Cơ thể và Sinh 

lý vật nuôi - BM. Chăn nuôi, 

Khoa Nông nghiệp & Sinh học 

ứng dụng 

2 

Mô hình cơ thể học vật nuôi, Máy xét nghiệm huyết học, 

Máy đo điện tâm đồ, Tâm động ký, Phế dung kế, Hệ thống 

gây mê tiểu gia súc, … 

99 

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nuôi 

gia súc, BM. Chăn nuôi, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng 

dụng 

1 

Máy phân tích sữa tự động, Hệ thống nuôi cấy vi khuẩn kỵ 

khí, Thiết bị xác định động dục bò, Máy đo độ dày mỡ 

lưng heo, Máy đếm khuẩn lạc, … 

100 

Phòng thí nghiệm Công nghệ 

sinh học động vật và Sinh học 

phân tử -BM. Chăn nuôi, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng 

dụng 

3 

Hệ thống điện di DNA, Máy giải trình tự DNA, Máy đọc 

gel, Hệ thống đồng nhất mẫu, Hệ thống phân tích chất 

lượng tinh, Tủ an toàn sinh học, … 

101 
Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng 

vật nuôi và Công nghệ thức ăn - 
3 

Hệ thống công phá đạm, Hệ thống phân tích xơ, Máy 

quang phổ kế kiểm tra chất lượng tinh dịch heo, Máy đo 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

BM. Chăn nuôi, Khoa Nông 

nghiệp & Sinh học ứng dụng 

độ dai của thịt, tủ sấy, tủ hút khí độc, tủ ấm, lò nung, tủ 

lạnh, máy lắc, chưng cất đạm, máy đo năng lượng, máy 

nghiền mẫu, máy so màu, cân điện tử, máy đo pH, … 

102 

Phòng thí nghiệm Dược lý Thú y 

- BM. Thú Y, Khoa Nông nghiệp 

& Sinh học ứng dụng 

2 

Máy cô quay, Hấp tiệt trùng (Autoclave), Tủ sấy khô, 

Fumehood, Tủ lạnh, Tủ mát, Tủ ấm, Tủ sấy, Máy phân 

tích định lượng định tính và định lượng kháng sinh, Cân 

điện tử, Máy đếm khuẩn lạc, ... 

103 

Phòng thí nghiệm Thú y cơ sở - 

BM. Thú Y, Khoa Nông nghiệp 

& Sinh học ứng dụng 

2 

Kính hiển vi quang học, Máy huyết học, Máy sinh hóa 

nước tiểu, Máy đo tỷ khối huyết cầu, Máy đếm khuẩn lạc, 

Nồi hấp tieejy trùng, Tú sấy nhiệt độ cao, Tủ cấy, Máy ly 

tâm, Tủ ấm có lắc, Tủ lạnh, Máy khử trùng ướt, 

Waterbath, Lò vi sóng, Buồng cấy vô trùng, Cân điện tử, 

Máy khuấy từ, Máy lắc, ... 

104 

Phòng thí nghiệm Thú y chuyên 

ngành - BM. Thú Y, Khoa Nông 

nghiệp & Sinh học ứng dụng 

2 

Kính hiển vi sinh học, Kính hiển vi huỳnh quang, Kính 

hiển vi nền đen, Máy quang phổ UV-VIS, Máy đọc gel, 

Bộ điện di, Máy sinh hóa máu, Nồi hấp tiệt trùng 

(Autoclaver), Tủ sấy, Tủ mát, Tủ lạnh, ... 

105 

Bệnh xá Thú y thực hành - BM. 

Thú Y, Khoa Nông nghiệp & 

Sinh học ứng dụng 

1 

Máy X-quang, Autoclaver, Kính hiển vi quang học, Máy 

Elisa, Máy PCR, Máy ly tâm lạnh, Tủ đông, Tủ an toàn 

sinh học, Mát lắc Vortex, Tủ ấm, Tủ ấm CO2, Tủ sấy, Cân 

điện tử, Máy cắt vi mẫu, Tủ hấp parafin, Máy mài dao tự 

động, Tủ cấy vi trùng, Tủ lạnh, Máy đo pH, ... 

106 

Phòng thí nghiệm Quá trình và 

thiết bị Công nghệ thực phẩm - 

BM. Công nghệ thực phẩm, 

Khoa Nông nghiệp & Sinh học 

ứng dụng 

2 

Hệ thống kết nối máy tính và dụng cụ đo, Hệ thống cô đặc 

chân không,  Máy nghiền thịt, Hệ thống ép nước quả, Máy 

chế biến thực phẩm đa năng, Hệ thống chiên chân không, 

... 

107 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sau 

thu hoạch - BM. Công nghệ thực 

phẩm, Khoa Nông nghiệp & 

Sinh học ứng dụng 

4 

Hệ thống kho lạnh, Tủ cấp đông, Máy bóc vỏ trấu, Máy 

bóc vỏ khoai tây, Hệ thống ép nước quả, Máy chế biến 

thực phẩm đa năng, ... 

108 

Phòng thí nghiệm phát triển sản 

phẩm và An toàn thực phẩm - 

BM. Công nghệ thực phẩm, 

Khoa Nông nghiệp & Sinh học 

ứng dụng 

2 
Tủ xông khói, Tủ sấy, Thiết bị đo cấu trúc, Thiết bị sấy 

phun, Thiết bị đo độ nhớt, ... 

109 

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Sinh 

học thực phẩm - BM. Công nghệ 

thực phẩm, Khoa Nông nghiệp 

& Sinh học ứng dụng 

2 

Tủ ủ, Thiết bị lắc vi sinh, Tủ cấy tiệt trùng, Kính hiển vi 

các loại, Hệ thống HPLC, Thiết bị ly tâm lạnh, Tủ ủ CO2, 

... 

110 

Phòng thí nghiệm Di truyền chọn 

giống - BM. Di truyền giống 

nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp 

& Sinh học ứng dụng 

2 

Kính hiển vi sinh học, Kính hiển vi đảo pha, Máy cắt lát, 

Máy tán mẫu, Máy ly tâm lạnh, Máy PCR, Các thiết bị 

điện di DNA, Protein, Máy đo pH, Máy đo DO,… 

111 

Phòng thí nghiệm Chọn giống và 

ứng dụng Công nghệ sinh học - 

BM. Di truyền giống nông 

nghiệp, Khoa Nông nghiệp & 

Sinh học ứng dụng 

2 

Kính hiển vi, Máy ly tâm, Máy đo quang phổ, Máy đo 

hàm lượng protein, Máy đo độ mặn, Máy đo độ cứng, Bộ 

điện di protein một chiều/hai chiều, Máy PCR, Nồi hấp 

tiệt trùng Autolave, Máy khuấy từ, Tủ sấy, Tủ lạnh, Máy 

quang phổ, Máy lắc, Cân các loại, Máy ly tâm lạnh, Máy 

chụp hình gel, Máy đo DO, Máy đo pH, ..   

112 
Phòng thí nghiệm Môi trường 

thủy sản - BM. Thủy sinh học 
5 

Máy khuấy từ, Máy lắc ống nghiệm, Máy lắc mẫu, Tủ sấy, 

Lò vi sóng chân không, Nồi đun cách thủy, Máy nghiền 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

ứng dụng, Khoa Thuỷ sản mẫu, Hệ thống công phá mẫu Kejdalh, Tủ lạnh, Tủ mát, 

Tủ BOD, Máy đo pH, Máy đo đa chỉ tiêu, Máy so màu 

quang phổ, Máy so màu các loại, Refactophotometer, Hệ 

thống đo áp suất oxy trong chai mẫu BOD, Hệ thống 

Dianalysis, Hệ thống sắc ký ion, Máy cất nước, Máy đo độ 

đục cầm tay, Bộ lọc chân không, Cân kỹ thuật, Cân phân 

tích các loại, ... 

113 

Phòng thí nghiệm Sinh lý và 

Dinh dưỡng thủy sản - BM. Dinh 

dưỡng và chế biến thủy sản, 

Khoa Thủy sản 

7 

Máy so màu quang phổ, Microplate reader, Máy điều 

khiển nhiệt độ, Lò vi sóng, Kính nhìn nổi, Kính hiển vi 1 

mặt, Kính hiển vi 2 mắt, Máy rửa, Bộ điện di, Máy đo áp 

suất thẩm thấu, Máy so màu, Máy lắc, Máy đo độ mặn, 

Máy đo pH, Máy khuấy từ, Máy nghiền mẫu, Máy đếm 

tảo, Buồng đếm tảo, Buồng đếm hồng cầu, Pipette các 

loại, Hệ thống LC/MS/MS (API 3000), Hệ thống HPLC 

(Shimadzu), Cân kỹ thuật, Cân phân tích, Tủ đông âm sâu 

-80 độ C, Tủ đông -20 độ C, Tủ hút, Hệ thống cô quay 

chân không, Máy ly tâm, Micropipette các loại, ... 

114 

Phòng thực hành chế biến thủy 

sản - BM. Dinh dưỡng và chế 

biến thủy sản, Khoa Thủy sản 

3 
Các dụng cụ bằng kim loại, nhựa, gỗ phục vụ thực hành 

chế biến thủy sản 

115 

Trại thí nghiệm nghiên cứu và 

sản xuất cá giống - BM.Kỹ thuật 

nuôi thủy sản nước ngọt, Khoa 

Thủy sản 

1 
Bể composite các loại, máy bơm nước, máy tạo oxy, máy 

đo pH, máy đo EC, .... 

116 

Phòng thực hành Thủy sinh vật 

và Nguồn lợi thủy sản - BM. 

Thủy sinh học ứng dụng, Khoa 

Thuỷ sản 

3 

Kính lúp các loại, kính hiển vi sinh học, kính hiển vi lập 

thể, Máy phát TF, Tủ đông các loại, Tủ âm sâu, Nồi hấp 

tiệt trùng, Tủ cấy vô trùng, Tủ mát, Tủ sấy, Tủ ấm, Máy ly 

tâm, bộ máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng, Rada hàng hải 

tầm xa 36 hải lý, màn hình 10 Inches, Máy đo sâu, Máy 

định vị, Máy đo tốc độ dòng chảy, Khúc xạ kế, Máy thông 

tin liên lạc tầm trung, ...   

117 

Trại Tôm cá nước lợ - BM. Kỹ 

thuật nuôi hải sản, Khoa Thủy 

sản 

7 

Tủ đông, tủ lạnh, tủ mát, tủ sấy, kính hiển vi, kính lúp, tủ 

cấy vi sinh, máy Ozone, máy tách đạm, máy thổi khí, giàn 

ấp trứng cá, máy nghiền thức ăn, bể composite các loại, 

máy bơm nước, máy đo pH, lọc sinh học, lọc cát, lọc than, 

.... 

118 

Phòng thí nghiệm bệnh học thủy 

sản, BM.Bệnh học thủy sản, 

Khoa Thủy sản 

13 

Kính hiển vi các loại, kính hiển vi 10 vị trí quan sát, kính 

hiển vi phản pha, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi 

vi phẫu, kính hiển vi soi nổi, tủ ủ âm, tủ cấy vô trùng, tủ 

lạnh, tủ mát, tủ âm sâu, máy đo Oxy, máy đo pH, Nồi hấp 

tiệt trùng autoclave các loại, tủ đông, máy PCR các loại, 

máy ly tâm, máy lắc ống nghiệm, lò vi sóng microwave, 

cân điện, nguồn điện di, máy chụp hình Gel Doc XR 

system, nguồn điện di, buồng điện di các loại, máy xử lý 

mẫu, máy đúc khối, máy làm lạnh, Water bath, máy cắt vi 

mẫu, máy nhuộm mẫu, máy ly tâm lạnh, ly tâm siêu tốc, 

Bộ chuyển gen bằng màng xung điện, hệ thống quang phổ, 

buồng thao tác sinh học, hệ thống khuếch đại gen, máy 

trộn vortex, máy nghiền khô, lò lai phân tử, hệ thống phân 

tích ảnh gel, máy khuấy từ, cân phân tích các loại, DNA 

Vacuum concentration system (gồm Vacuumbrand 

GMBH), Hệ thống chuyển màng, Hệ thống giải trình tự 

AND (với máy tính và máy in màu), ... 
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STT 
Tên phòng thí nghiệm/ phòng 

thực hành 

SL tiểu 

phòng 
Các trang thiết bị chính 

119 

Phòng thí nghiệm Sinh hoá, Viện 

Nghiên cứu Phát triển Đồng 

bằng Sông Cửu Long 

1 
Cân điện tử các loại, bơm hút chân không, bếp đun, máy 

lắc, máy khuấy từ, Pipette các loại, tủ lạnh, máy ly tâm, ... 

120 
Phòng thí nghiệm chuyên sâu, 

Phòng Quản lý Khoa học 
12 

Máy cực phổ, Hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử, Cột 

sắc ký các loại, Tủ hút khí độc, Tủ mát, Cân phân tích các 

loại, Máy quang phổ, Đầu dò huỳnh quang, Hệ thống chiết 

Soxhlet, Hệ thống Kjeldahl bán tự động, Máy giải trình tự 

động, Nồi lên men, Máy sắc ký lỏng cao áp, Hệ thống tinh 

lọc protein tự động, May chu kỳ nhiệt (PCR), Máy phân 

tích Acid Amino tự động, Máy khử ion nước, Máy chụp 

hình gel ADN, Bộ nguồn điện di, Máy chụp hình Polaroid, 

Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng, Máy sắc ký lỏng cao áp 

(HPLC-MS), Bơm chân không, Máy phân tích nguyên tố 

CHONS, Máy ly tâm lạnh, Máy lý tâm các loại, Bơm định 

lượng, Bộ cô quay chân không, Tủ sấy, Tủ đông sâu, Máy 

lắc ống nghiệm, Nồi hấp tiệt trùng, Buồng cấy vô trùng, 

Bể rửa siêu âm, Tủ lạnh, Micropipette các loại, ... 

121 

Phòng thực hành Tin học chuyên 

ngành - Bộ môn CNPM - 

K.CNTT& Truyền thông 

3 
03 tiểu phòng thực hành tin học trực thuộc, với quy mô 

bình quân: 41 máy tính/phòng. 

122 

Phòng thực hành Tin học ứng 

dụng - BM. Tin học ứng dụng, 

Khoa CNTT& Truyền thông 

5 
05 tiểu phòng thực hành tin học trực thuộc, với quy mô 

bình quân: 41 máy tính/phòng. 

123 

Phòng thực hành Tin học cơ sở - 

BM. Công nghệ Thông tin, Khoa 

CNTT& Truyền thông 

3 
03 tiểu phòng thực hành tin học trực thuộc, với quy mô 

bình quân: 41 máy tính/phòng. 

124 

Phòng học Chất lượng cao - 

Khoa CNTT& Truyền thông - 

Phòng máy tính 20 

2 
02 tiểu phòng học lý thuyết kết hợp thực hành tin học trực 

thuộc, với quy mô bình quân: 41 máy tính xách tay/phòng. 

125 

Phòng thí nghiệm Hệ thống 

thông tin tích hợp - BM. Hệ 

thống thông tin, Khoa CNTT& 

Truyền thông 

2 
02 tiểu phòng thực hành tin học trực thuộc, với quy mô 

bình quân: 41 máy tính/phòng. 

126 

Phòng thí nghiệm Thị giác máy 

tính và Xử lý ảnh - BM. Khoa 

học máy tính, Khoa CNTT& 

Truyền thông 

2 
02 tiểu phòng thực hành tin học trực thuộc, với quy mô 

bình quân: 41 máy tính/phòng. 

127 

Phòng thí nghiệm Mạng máy 

tính, truyền thông di động và dữ 

liệu lớn - BM. Mạng Máy tính và 

Truyền thông, Khoa CNTT& 

Truyền thông 

3 

Bao gồm: 02 tiểu phòng thực hành tin học trực thuộc, với 

quy mô bình quân: 41 máy tính/phòng và 01 tiểu phòng 

truyền thông di động gồm: Điện thoại di động Apple iOS 

(04), máy tính Apple iMac (03), Máy tính Dell Optilex 

(13), máy tính bảng Apple iOS iPad (02), Notebook Apple 

Macbook (02), thiết bị, dụng cụ phụ trợ khác.  

128 
Phòng thực hành máy tính Khoa 

Kinh tế 
2 

Gồm 95 (47+48) máy học viên và 02 máy giáo viên, máy 

in, ... 

129 
Phòng mô phỏng nghiệp vụ Tài 

chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế 
1 

Máy tính (09), tivi LCD 50”, máy điều hòa nhiệt độ, máy 

đếm tiền, máy in, quầy giao dịch, ... 

130 
Phòng mô phỏng nghiệp vụ Kế 

toán Kiểm toán, Khoa Kinh tế 
1 

Máy tính (11), tivi LCD 50”, máy điều hòa nhiệt độ, máy 

đếm tiền, máy in, máy chủ, quầy giao dịch, ... 

131 
Phòng mô phỏng nghiệp vụ Kinh 

doanh, Khoa Kinh tế 
1 

Máy tính (04), tivi LCD 50”, máy điều hòa nhiệt độ, máy 

đếm tiền, máy in, ... 

132 Phòng Chuyên đề, Khoa Sau Đại 1 40 máy tính học viên 
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phòng 
Các trang thiết bị chính 

học  

133 
Phòng thực hành Xử án mẫu, 

Khoa Luật 
1 

Hệ thống âm thanh (06 micro không dây), các công cụ, 

dụng cụ hỗ trợ, gồm: bàn, ghế, bảng tên, .... 

134 
Phòng thực hành máy tính, Khoa 

Khoa học xã hội và nhân văn 
1 40 máy tính học viên 

 Tổng cộng 277  
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Phụ lục 3: Danh sách giảng viên cơ hữu đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu 

sinh theo các ngành hoặc chuyên ngành 

TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

1.  000357 Lưu Hữu 

Mãnh 

1954 TS 

(1991) 

PGS 

(2002) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp (Vi 

sinh vật 

học) 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

Chăn 

nuôi 

Vi sinh 

vật 

Journal Livestock 

Research for Rural 

Development,  N0 2, 

February 2014 

Journal Livestock 

Research for Rural 

Development,  N0 4, 

February 2014 

Journal Livestock 

Research for Rural 

Development,  N0 8, 

February 2013 

0 4 

2.  000382 Nguyễn 

Hữu 

Hưng 

1956 TS 

(2007) 

PGS 

(2011) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp 

(Bệnh lý 

học và chữa 

bệnh vật 

nuôi) 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

JIRCAS  Journal for 

Scientific paper, 

Japan,1998 

Journal of 

Helminthology, 1998 

Japan  agricultural 

research quarterly, 1999 

JIRCAS_CTU_CLRRI, 

ProceedinGS of the 

2000 Annual Worshop 

of JIRCAS Mekong 

Delta Project 

JIRCAS_CTU_CLRRI- 

SOFRI, ProceedinGS of 

the 2001 Annual 

Worshop of JIRCAS 

Mekong Delta Project 

JIRCAS_CTU_CLRRI- 

SOFRI, ProceedinGS of 

the 2001 Annual 

Worshop of JIRCAS 

Mekong Delta Project 

JIRCAS-CTU-CLRRI-

SOFRI, ProceedinGS of 

the 2002 Annual 

Worshop of JIRCAS 

Mekong Delta Project 

JIRCAS-CTU-CLRRI-

SOFRI, ProceedinGS of 

the Final Worshop of 

JIRCAS Mekong Delta 

Project, 2003 

JIRCAS-CTU, 

ProceedinGS of the 

Workshop on the 

Technology 

Development for 

Livestock Production, 

5 5 

http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
http://www.lrrd.org/lrrd26/lrrd26.htm
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Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

2005 

3.  000388 Huỳnh 

Kim Diệu 

1956 TS 

(2008) 

PGS 

(2011) 

Bệnh lý học 

và chữa 

bệnh vật 

nuôi 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

Japan Agricultural 

Research 

Quarterly,2005 & 2006. 

ProceedinGS of the final 

workshop of JIRCAS 

Mekong Delta project , 

2003. 

ProceedinGS of the 

workshop on the 

Technology 

Development for 

livestock Production 

Can Tho University, 

2005. 

The 1st International 

Conference on Animal 

Production and 

Environment, 13-14 th 

December, Can Tho 

University, 2012. 

3 3 

4.  000384 Hồ Thị 

Việt Thu 

1960 TS 

(2008) 

PGS 

(2013) 

Khoa học 

Nông 

Nghiệp 

(Thú y) 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

ProceedinGS of the 

2000 annual workshop 

of JIRCAS 

ProceedinGS of the 

2001 annual workshop 

of JIRCAS. 

ProceedinGS of the 

2002 annual workshop 

of JIRCAS  

ProceedinGS of the 

2003 annual workshop 

of JIRCAS  

ProceedinGS of the 

2005 annual workshop 

of JIRCAS  

International workshop 

on biotechnologies in 

Nong Lam University 

Ho Chi Minh City, 

October 20-21, 2006. 

ProceedinGS of the first 

international conference 

on Animal Production 

and Environment, Can 

Tho University 13-14 

December. Agricultural 

Publishing House, 2012. 

0 4 

5.  000386 Lý Thị 

Liên Khai 

1961 TS 

(2010) 

PGS 

(2014) 

Tiến sĩ về 

Vi sinh vật 

học thú y, 

Dịch tễ thú 

Vi sinh 

vật  Công 

nghệ sinh 

học 

Journal of   Veterinary 

Epidemiololy, 2009 

Journal of   Veterinary 

Epidemiololy, 2010. 

4 2 
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Cấp 

Bộ 

y , Công 

nghệ sinh 

học 

 

Chăn 

nuôi 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of   Veterinary 

Epidemiololy, 2010 

ProceedinGS The 1st 

international conference 

on Food science and 

technology Mekong 

river Delta-Vietnam.   

Agricultural Publishing 

house Ho Chi Minh city, 

2010 

ProceedinGS The first 

international conference 

on Animal production 

and environment, 2012                   

ProceedinGS of the 2nd 

international conference 

on Food science and 

technology. Food safety 

&food quality in 

Southeast Asia 

challenges for the next 

decade, 2013.                    

ProceedinGS 6th Asia 

piGS Veterinary society 

congress. Productive 

piGS- satisfied 

customers, 2013 

JIRCAS working report 

No. 55, 2007. 

ProceedinGS of the 

workshop on the 

Technology 

Development for 

livestock Production 

JIRCAS-CTU, 2005. 

ProceedinGS of the 

Final workshop of 

JIRCAS Mekong Delta 

project. JIRCAS-CTU-

CLRRI-SOFRI, 2003. 

ProceedinGS of the 

Final workshop on 

improvement of 

environmental education 

in agriculture sciences.   

CTU-JICA mini project 

1999-2002. 2002 

6.  000394 Trần 

Ngọc 

Bích 

1968 TS 

(2009) 

PGS 

(2013) 

Tiến sĩ về 

Sinh học, 

Sức khỏe, 

Công nghệ 

sinh học 

Chăn 

nuôi 

Công 

nghệ sinh 

học 

Avian Diseases (ISSN), 

2013 

European Society For 

Veterinary Virology 7th  

International Congress 

6 1 
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trì các nhiệm 

vụ KH và CN 
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Cấp 

Bộ 

Chuyên 

ngành Miễn 

dịch 

(Le 

Diplôme 

National de 

Docteur en 

Biologie, 

Santé, 

Biotechnolo

gies, 

spécialité: 

IMMUNOL

OGIE 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

Nông học 

of veterinary virology 

(2006) 

7èmes journées de la 

recherche sur lé 

palmipèdes à foie gras, 

Arcachon, 18 et 19 

octobre 2006.  

Journées de la 

Recherche sur les 

Palmipèdes à Foie 

Gras 2008 

ProceedinGS of the first 

international conference 

on Animal Production 

and Environment 

(APE), Can Tho 

University 13-14 

December. Agricultural 

Publishing House, 2012. 

The 19th Federation of 

Asian Veterinary 

Associations Congress: 

FAVA 2016) Sep 06- 09 

2016. Hồ Chí Minh City 

Vietnam 

7.  002138 Nguyễn 

Trọng 

Ngữ 

1975 TS 

(2006) 

PGS 

(2013) 

Khoa học 

nông 

nghiệp  

(Công nghệ 

sinh học 

động vật) 

Chăn 

nuôi 

Công 

nghệ sinh 

học 

Bệnh lý 

học và 

chữa 

bệnh vật 

nuôi 

 

 

 

 

Asian-Australasian 

Journal of Animal 

Sciences (SCIE), 2005 

Chiang Mai Veterinary 

Journal, 2007 

African Journal of 

Biotechnology, 2007 

South African Journal of 

Animal Science (SCIE), 

2012. 

International Journal of 

Animal and Veterinary 

Advances (ISI), 2013 

The Thai Journal of 

Veterinary Medicine 

(ISI), 2013 

Journal of experimental 

Biology and 

Agricultural Sciences 

(Thomsonreuters), 2015 

The Journal of Animal 

and Plant Science (ISI), 

2015 

International Journal of 

Plant, Animal and 

Environmental Sciences 

(Thomsonreuters), 2016 

0 4 
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lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

ProceedinGS of the first 

international conference 

on Animal Production 

and Environment, Can 

Tho University 13-14 

December. Agricultural 

Publishing House, 2012. 

8.  365 Nguyễn 

Văn Thu 

1955 TS 

(2000) 

PGS 

(2004) 

GS 

(2011) 

Khoa học  

Nông 

Nghiệp 

(Chuyên 

ngành Dinh 

dưỡng 

Động vật) 

Chăn 

nuôi và 

Khoa học 

Môi 

Trường 

Asian-Australasian 

Journal of Animal 

Sciences (1996, 2000, 

2001) 

International Buffalo 

Journal (2002, 2003) 

3.Pakistan Journal of 

Zoology (2009, 2011) 

JIRCAS W. Rep. (2013, 

2016) 

Buffalo Bulletin (1993, 

2017) 

Livestock for Rural 

Development (1993, 

1996, 1997, 1999) 

EAAP Technical Series 

(2003) 

Draught Animal News 

(2003) 

The 3rd International 

Conference on 

Sustainable Animal 

Agriculture for 

Developing Countries 

(SAADC 2011) (2011) 

ProceedinGS 1st 

International Conferenc

e on Tropical Animal 

Science and Production 

(TASP 2016) (2016) 

11.ProceedinGS of 

The 5th International 

Conference 

on Sustainable Animal 

Agriculture for 

Developing Countries. 

(SAADC 2015) (2015) 

12. ProceedinGS of 

The 2nd International C

onference on Green 

Technology and 

Sustainable 

Development (2014) 

13. Encyclopedia of 

Animal Science (2005, 

21 09 
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Cấp 

Bộ 

2006) 

14. ProceedinGS of the 

9th World Rabbit 

Congress (2008) 

15. JIRCAS 

ProceedinGS, Can Tho 

University, Vietnam 

(2005) 

16. Proceeding of 5th 

Asian Buffalo Congress 

(2006) 

17. ProceedinGS of 

AHAT/BSAS 

International 

Conference(2005) 

9.  370 Hồ 

Quảng 

Đồ 

1963 TS 

(2006) 

PGS 

(2015) 

Khoa học  

nông 

nghiệp 

(chuyên 

ngành Chăn 

nuôi động 

vật) 

Chăn 

nuôi 

Vi sinh 

vật dạ cỏ 

Livestock Research for 

Rural Development 

(1999, 2001, 2002, 

2011, 2012, 2013, 2014, 

2015) 

Journal:  Animal 

Science and Agriculture 

Hokkaido (2007) 

International 

conference "Livestock 

production, climate 

change and resource 

depletion". 2009. 

International 

conference Live stock 

production, climate 

change and resource 

depletion, 2010. 

ProceedinGS of the 

International 

Conference  

Livestock-Based 

Farming Systems, 

Renewable  Resources 

and the Environment, 

2012. 

02 02 

10.  1786 Đỗ Võ 

Anh 

Khoa 

1975 TS 

(2009) 

PGS 

(2013) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp 

(Chuyên 

ngành 

CNSH 

Động vật) 

Chăn 

nuôi  

Công 

nghệ sinh 

học 

 Archiv Tierzucht (2011 

& 2012) 

Veterinarni Medicina 

(2013) 

Microbiology and 

Immunology (2013) 

Biotechnology in 

Animal Husbandry 

(2013 & 2014) 

Greener Journal of 

Agricultural Sciences 

02 02 
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cấp cơ sở trở 
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Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

(2013) 

Nova Journal of 

Medical and Biological 

Sciences (2014) 

Journal of Animal and 

Plant Sciences (2015) 

Asian-Australasian 

Journal of Animal 

Sciences (2015) 

Journal of Faculty of 

Veterinary Medicine 

(2015) 

11.  1795 Nguyễn 

Thị Thủy 

1970 TS 

(2010) 

PGS 

(2016) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp 

(Chuyên 

ngành Chăn 

nuôi Động 

vật) 

Chăn 

nuôi 

Asian-Australasian 

Journal of Animal 

Science (2010) 

Livestock Research for 

Rural Development 

(2002, 2007, 2011, 

2012, 2016, 2017) 

Tropical Animal Health 

and Production (2011, 

2016) 

Journal of Animal and 

Feed Sciences (2011) 

5. South African Journal 

of Animal Science 

(2016) 

01 01 

12.  2137 Nguyễn 

Thị Kim 

Khang 

1973 TS 

(2006) 

PGS 

(2016) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp 

Chăn 

nuôi 

Công 

nghệ sinh 

học 

Journal for Livestock 

Research for Rural 

Development (2004, 

2017) 

Archives of Animal 

Breeding (2005) 

Journal of Animal 

Biotechnology (2007) 

Thai Journal of 

Veterinary Medicine 

(2013) 

African Journal of 

Biotechnology (2013) 

6. Greener Journal of 

Agricultural Science 

(2013) 

02 0 

13.  2163 Hồ 

Thanh 

Thâm 

1980 TS 

(2013) 

Khoa học 

Chăn 

nuôi,Dinh 

dưỡng và 

Quản lý gia 

súc 

Chăn 

nuôi 

Asian-Australasian 

Journal of Animal 

Sciences (2013) 

Livestock Research for 

Rural Development 

(2008) 

3. Nova Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences (2015) 

02 02 
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Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

14.  359 Nguyễn 

Nhựt 

Xuân 

Dung 

1960 TS 

(2001) 

PGS 

(2005)  

Khoa học  

Nông 

Nghiệp 

(Chuyên 

ngành Dinh 

dưỡng và 

đánh giá 

thức ăn 

Động vật) 

Chăn 

nuôi 

Animal Feed Science 

and Technology (2002) 

Animal Feed Science 

and Technology (2002) 

ProceedinGS of the 

Annual Workshop of 

Jircas Mekong Delta 

Project (2002) 

Journal of Livestock 

Research. Rural 

Development (2010) 

International 

conference "Livestock 

production, climate 

change and resource 

depletion" 

Journal of Livestock 

Research Rural 

Development (2012) 

7.Journal of Livestock 

Research  Rural 

Development (2012) 

  

15.  000276 Nguyễn 

BảoVệ 

1951 TS 

(1997) 

PGS 

(2002) 

GS 

(2012) 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

cây trồng 

Project Design 

Workshop, IRRI (1986) 

RRIAP, Japan (2000) 

- Soil Sci. Soc. Am. J. 

ISSN 0361-5995 (2004) 

05 28 

16.  000283 Ngô Ngọc 

Hưng 

1958 TS 

(1999) 

GS 

(2012) 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

cây trồng 

Khoa học 

môi 

trường 

World Rice Research 

Conference. The 

International Rice 

research Institute 

(IRRI). 2005 

 05 

17.  000319 Lê Thanh 

Phong 

1956 TS 

(2010) 

PGS 

(2014) 

Hệ thống 

nông 

nghiệp 

Khoa học 

cây trồng 

Quản lý 

đất đai 

Khoa học 

đất 

Sinh học 

ứng dụng  

Quantitative 

Approaches in System 

Analysis No. 24. ISBN 

90-6754-674-7. 

Wageningen University. 

The Netherlands. (2002)  

Quantitative 

Approaches in System 

Analysis No. 24. ISBN 

90-6754-674-7. 

Wageningen University. 

The Netherlands. (2002) 
ProceedinGS: 

Integrating Livestock-

Crop Systems to Meet 

the Challenges of 

Globalisation. Vol. 2. 

  



52 

 

TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 
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Cấp 

Bộ 

AHAT/BSAS. ISBN 0 

906562 50 3, British 

Society of Animal 

Science. pp.150 - 151. 

(2005) 

Agricultural System 94: 

445–458. Elsevier. 

(2007) 

Fishponds in farming 

systems. ISBN-13:978-

90-8686-013-5. 

Wageningen Academic 

Publishers. The 

Netherlands. (2007) 

Fishponds in farming 

systems. ISBN-13:978-

90-8686-013-5.  

Wageningen Academic 

Publishers. The 

Netherlands. (2007) 

Fishponds in farming 

systems 

ISBN-13:978-90-8686- 

013-5. Wageningen 

Academic Publishers, 

the Netherlands. (2007) 

ProceedinGS: The 12th 

International 

Conference of the 

Association of 

Institutions for Tropical 

Veterinary Medicine.  

ISBN: 978-2-87614 

650-1. Cirad 2007, pp. 

383-387. France. (2007) 

Asian journal of 

Agriculture and 

Development 4 (2). pp. 

51 - 66. Vol. 4. (2008)  
Agriculture, Ecosystems 

and Environment 138 

(3-4). pp. 232 - 241. 

Elsevier. (2010) 

Nutr Cycl Agroecosyst 

DOI 10.1007/s10705-

010-9410-4. Springer. 

(2010) 

Dynamics of 

Sustainability in 

Integrated-Agriculture 

Aquaculture in the 

Mekong Delta. ISBN 
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Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 
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Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

978-90-8585-662-7, 

Wageningen Academic 

Publishers, the 

Netherlands. (2010) 

13.   
Livestock Science 139 

(2011) 80–90. Elsevier. 

(2011) 

Livestock Science. 

Elsevier. (2011)  
Current Opinion in 

Environmental 

Sustainability, 3:423-

431. Elsevier.  (2011) 

16. Reviews in 

Aquaculture. Wiley 

Publishing Asia Pty Ltd. 

(2012) 

18.  000329 Nguyễn 

Thành 

Hối 

1957 TS 

(2009) 

PGS 

(2015) 

Trồng trọt Khoa học 

cây trồng 

ProceedinGS of The 2nd 

International 

Conference on Green 

Technology and 

Sustainable 

Development, Ho Chi 

Minh City, Viet Nam; 

10/ 2014. Volume 2, 

HCMC VNU Publishing 

house, pp. 1-6. 

ISBN978-604-73-2818-

5. 2014. (2014) 

The 4th International 

Rice Congress, 27/10-

1/11/2014, 

BangkokThailand. 

(2014) 

3. Scientific Publishers 

(India). ISBN: 978-81-

7233-990-6. (2016)  

02 01 

19.  000322 Trần Văn 

Hâu 

1958 TS 

(2005) 

PGS 

(2009) 

Trồng trọt Khoa học 

cây trồng 
Jpn．J．Trop ．Agr．
46(2): 59 – 65 

(2002) 

09 02 

20.  002345 Lê Vĩnh 

Thúc 

1975 TS 

(2010) 

PGS 

(2016) 

Công nghệ 

sinh học 

cây trồng 

Khoa học 

cây trồng 

Công 

nghệ sinh 

học 

Bảo vệ 

thực vật  

Molecular Biology 

ReporTS. DOI: 

10.1007/s11033-012-

2206-7 (Impact factor: 

1.958). 2013. 

Acta Physiol Plant. 

33:2259–2268 (Impact 

factor: 1.639). 2011. 

Molecular 

Biotechnology Journal. 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

48:156–164 (Impact 

factor: 2.444). 2011. 

In: Plant Tissue Culture 

and Applied Plant 

Biotechnology. India. 

2011. 

International Journal of 

Botany, 5(1): 76-84. 

ISBN: 9788179103630. 

2009. 

African Journal of 

Biotechnology, 8(15): 

3519-3523 (Impact 

factor: 0.565). 2009. 

7. Pertanika J. Science 

& Technology, 

16(2): 189-199. 2008. 

21.  000413 Lê Văn 

Hoà 

1959 TS 

(1996) 

PGS 

(2003) 

Sinh lý thực 

vật 

Khoa học 

cây trồng 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

môi 

trường 

Plant Physiology, 1994. 

Australian Journal of 

Soil Research, 2004. 

 

04 12 

22.  002187 Phạm 

Phước 

Nhẫn 

 TS  

(2007) 

PGS 

(2015) 

Khoa học 

tự nhiên 

 

 

Khoa học 

sự sống 

Khoa học 

tự nhiên 

Nông 

nghiệp 

Journal of Agricultural 

Science 154(6): 1015 – 

1025. (2016) 

02 01 

23.  000317 Nguyễn 

Lộc Hiền 

1964 TS 

(2006) 

Nông 

nghiệp (Di 

truyền – 

Chọn giống 

cây trồng) 

Khoa học 

cây trồng 

Công 

nghệ 

Sinh học 

Bảo vệ 

thực vật 

Plant Production 

Science (2000) 

Japanese Journal of 

Tropical Agriculture 

(2006) 

Japan Society of 

Tropical Ecology 

(TROPICS) (2006) 

4. J. Crop Sci. Biotech 

(2008) 

02  

24.  002344 Huỳnh 

Kỳ 

1974 TS 

(2009)  

Kỹ thuật Di 

truyền & 

Sinh học 

Phân tử 

Khoa học 

cây trồng 

Sinh học 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghệ 

Sinh học 

Food Biotechnology, 

2016. DOI: 

10.1080/08905436.2016

.1200987 (2016) 

03 01 

25.  000772 Nguyễn 

Duy Cần 

1962 TS 

(1999) 

PGS 

(2009) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp 

(Agricultur

Khoa học 

đất 

Khoa học 

cây trồng 

SIRD Publication 

(ISBN 978-967-0630-

25-0). (2014) 

CABI Publication 

02 03 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

al Science) Phát triển 

nông 

thôn 

(ISBN 978-1-84593-

618-1) (2010).  

International 

Symposium on Current 

Agricultural 

Environmental Issues in 

Pacific Rim Nations and 

their Countermeasures - 

II, March 16-18, 2015, 

Saga University, Japan. 

(2015) 

Journal of 

Environmental Science 

and Engineering A2, 

No. 8: 476-486. (ISSN 

2162-5298) (2013) 

26.  000295 Trần Văn 

Hai 

1955 TS 

(1993) 

PGS  

(2004) 

Bảo vệ thực 

vật 

Bảo vệ 

thực vật 

Van Hai, T. et al. 

(2002). Journal of 

Chemical Ecology 28: 

1473. 

5 8 

27.  002143 Lê Văn 

Vàng 

1972 TS 

(2005) 

PGS  

(2015) 

Bảo vệ thực 

vật 

Bảo vệ 

thực vật 

Le Van Vang et al., 

(2005) Journal of 

Chemical Ecology, 

31(4),859-878 . 

Le Van Vang et al. 

(2011) Journal of 

Chemical 

Ecology,37:134–140 

Le van Vang et al 

(2012) Bioscience 

Biotechnology 

Biochemistry, 67(4), 

822-829. 

- Le Van Vang et al. 

(2013) Journal of 

Chemical Ecology, 39 

(6) 783-789  

2 4 

28.  002191 Nguyễn 

Thị Thu 

Nga 

1975 TS 

(2007) 

PGS  

(.........) 

Bảo vệ thực 

vật 

Bảo vệ 

thực vật 

Nga, N. T. T et al.,  

(2010). Journal of 

Applied Microbiology.  

109:567-582 

2 4 

29.  002398 Lê Minh 

Tường 

1976 TS 

(2010) 

PGS  

(..........) 

Bảo vệ thực 

vật 

Bảo vệ 

thực vật 

Le, M.T. et al. (2010) - 

Journal of General Plant 

Pathology. 76: 177-182 

 

03 03 

30.  283 Ngô 

Ngọc 

Hưng  

1958 TS 

(1999) 

GS 

(2012) 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

cây trồng 

Khoa học 

môi 

trường 

World Rice Research 

Conference. The 

International Rice 

research Institute 

(IRRI). 2005 

 05 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

31.  1288 Châu 

Minh 

Khôi 

1973 TS 

(2006) 

PGS 

(2015) 

Khoa học 

sinh học 

ứng dụng 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

cây trồng 

Khoa học 

môi 

trường 

đất, nước 

Khoi, C.M., Guong, 

V.T. and Merckx, R., 

2006. Predicting the 

release of nitrogen 

mineralization from 

hypersaline pond 

sedimenTS used for 

brine shrimp Artemia 

franciscana production 

in the Mekong Delta. 

Aquaculture 257, 221-

231. 

Khoi, C.M., Guong, 

V.T. and Merckx, R., 

2006. Growth of the 

diatom Chaetoceros 

calcitrans in sediment 

extracTS from Artemia 

franciscana ponds at 

different concentrations 

of nitrogen and 

phosphorus. 

Aquaculture 259, 354-

364. 

Khoi, C.M., Guong, 

V.T., Pypers, P., 

Drouillon, M. and 

Merckx, R., 2008. 

Chemical estimation of 

phosphorus released 

from hypersaline pond 

sedimenTS used for 

brine shrimp Artemia 

franciscana production 

in the Mekong Delta. 

Aquaculture 274, 275-

280. 

Khoi, C.M., Guong, 

V.T., Hoa, N.V., 

Sorgeloos, P. and 

Merckx., R., 2009. 

Growth of Chaetoceros 

calcitrans in sediment 

extracTS from Artemia 

franciscana culture 

ponds poinTS to 

phosphorus limitation. 

Journal of the World 

Aquaculture Society, 

Vol. 40, No. 1. 

Khoi, C., Guong, V. and 

Nilsson, I., 2010. 

01 02 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

EffecTS of compost and 

lime amendment on soil 

acidity and nitrogen 

availability in acid 

sulfate soil. 19th World 

Congress of Soil 

Science ProceedinGS, 

Brisbane, Autralia. 

 Khoi, C., Guong, V. 

and Merckx, R., 2011. 

Management of algal 

growth in hypersaline 

Artemia ponds by 

optimizing nitrogen and 

phosphorus availability. 

2ndInternational 

Conference on 

Environmental and 

Rural Development 

ProceedinGS, 

Pnompenh, Cambodia.  

Leah Granett, Jason 

Condon, Chau Minh 

Khoi, Ben Macdonald, 

2015. Phosphorus 

fertiliser requiremenTS 

of rice under alternate 

wetting and drying 

irrigation in the 

Vietnamese Mekong 

Delta, 2015. 

ProceedinGS of the 17th 

ASA Conference, 20 – 

24 September 2015, 

Hobart, Australia. 

32.  1405 Trần 

Văn 

Dũng  

1968 TS 

(2011) 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

đất 

-Journal of 

Environmental and 

Rural Development 

Mekong delta of 

Vietnam, 2010 

World  Journal  of 

Pharmacy  and 

Pharmaceutical  

Sciences, 2016 

Land Degradation & 

Development, 2017 

Soil Science and Plant 

Analysis, 2017  

02 03 

33.  1498 Dương 

Minh 

Viễn 

1971 TS 

(2011) 

Sinh học Khoa học 

cây trồng 

Khoa học 

đất 

1/Soil science and Plant 

Nutrition, 2009 

2/ International Journal 

of Environmental an 

2 3 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Rural Development, 

2010 

34.  284 Lê Văn 

Khoa 

1960 TS 

(2002) 

PGS 

(2013) 

Nông 

nghiệp và 

Sinh học 

ứng dụng 

Khoa học 

đất 

Môi 

trường 

đất và 

nước 

1/ Australian Journal of 

Soil Research,2004.  

2/ Soil Science and 

Plant Nutrition, 2009. 

3/ 19th World Congress 

of Soil Science, 2010  

4/ International Journal 

of Environmental and 

Rural 

Development,2013 

5/ Soil Use and 

Management,2015 

6/ Soil and Tillage 

Research, 2015. 

7/ Land Degradation &. 

Development,2016, 

2017 

8/ Soil Research, 2017. 

1 3 

35.  319 Lê 

Thanh 

Phong 

 TS 

(2010) 

PGS 

(2014) 

Nông 

nghiệp 

Khoa học 

cây trồng 

Khoa học 

đất 

1/ Selected papers of the 

Workshop on Integrated 

Management of Coastal 

Resource in the Mekong 

Delta, Vietnam. 

Quantitative 

Approaches in System 

Analysis No. 24. ISBN 

90-6754-674-7. 

Wageningen University. 

The Netherlands. Năm 

2002  

2/ ProceedinGS: 

Integrating Livestock-

Crop Systems to Meet 

the Challenges of 

Globalisation. Vol. 2. 

AHAT/BSAS. ISBN  

0 906562 50 3, British 

Society of Animal 

Science. pp.150 - 151. 

Năm 2005 

3/ Agricultural System 

94: 445–458. Elsevier. 

Năm 2007 

4/ Fishponds in farming 

systems. ISBN-13:978-

90-8686-013-5. 

Wageningen Academic 

Publishers. The 

Netherlands. Năm 2007 

5/ Wageningen 

1 3 



59 

 

TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Academic Publishers. 

The Netherlands. Năm 

2007 

6/ Fishponds in farming 

systems 

ISBN-13:978-90-8686- 

013-5. Wageningen 

Academic Publishers, 

the Netherlands. Năm 

2007 

7/ ProceedinGS: The 

12th International 

Conference of the 

Association of  

Institutions for Tropical 

Veterinary Medicine.  

ISBN: 978-2-87614 

650-1. Cirad 2007, pp. 

383-387. France. Năm 

2007 

8/ ProceedinGS: The 

12th International 

Conference of the 

Association of  

Institutions for Tropical 

Veterinary Medicine.  

ISBN: 978-2-87614 

650-1. Cirad 2007, pp. 

383-387. France. Năm 

2007 

9/. Asian journal of 

Agriculture and 

Development 4 (2). pp. 

51 - 66. Vol. 4.Năm 

2008  

10/ Agriculture, 

Ecosystems and 

Environment 138 (3-4). 

pp. 232 - 241. Elsevier. 

Năm 2010 

11/ Nutr Cycl 

Agroecosyst 

DOI 10.1007/s10705-

010-9410-4. Springer. 

Năm 2010 

12/ Livestock Science 

139 (2011) 80–90. 

Elsevier. Năm 2011 

13/ Livestock Science. 

Elsevier. Năm 2011 
14/ Current Opinion in 

Environmental 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Sustainability, 3:423-

431. Elsevier.  Năm 

2011 

15/ Reviews in 

Aquaculture. Wiley 

Publishing Asia Pty Ltd. 

Năm 2012 

36.  2700 Đỗ Thị 

Xuân 

1978 TS 

(2012) 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

đất 

Sinh học 

ứng dụng 

Biology and fertility of 

soils, 2012 

01  

37.  2431 Nguyễn 

Minh 

Đông 

1979 TS 

(2011) 

Vi sinh vật 

môi trường 

Khoa học 

đất 

Khoa học 

cây trồng 

 

-Environmetal Science 

Technology, 2011 

- Soil biology & 

Biochemistry, 2012 

3 1 

38.  0347 Hà 

Thanh 

Toàn 

1963 TS 

(1999) 

PGS 

(2009) 

GS 

(2017) 

Khoa học 

Thực phẩm 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

Công 

nghệ 

Sinh học 

Vi sinh 

vật học 

1)Transaction of the 

ASAE, 2001. 

2) International Journal 

of Food Science and 

Nutrition, 2016 

0 06 

(02 

Bộ + 

04 

Tỉnh) 

39.  0350 Nguyễn 

Văn 

Mười 

1960 TS 

(1993) 

PGS 

(2007) 

Công nghệ 

Thực phẩm 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

Công 

nghệ 

Sinh học 

Vi sinh 

vật học 

Acta Scientiarum 

Polonorum, 

Technologia 

Alimentaria, 2016 

2)Proceeding of 2nd 

AFSSA Conference on 

Food Safety and Food 

Security, 2014 

03 07 

(03 

Bộ + 

04 

Tỉnh) 

40.  345 Nguyễn 

Minh 

Thủy 

1962 TS 

(2007) 

PGS 

(2010) 

Công nghệ 

Thực phẩm 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

1/ Journal of 

Agricultural and Food 

Chemistry. 2003 

2/ Journal of 

Agricultural and Food 

Chemistry.  2004 

4 4 

41.  340 Lý 

Nguyễn 

Bình 

1967 TS 

(2004) 

PGS 

(2011) 

Công nghệ 

Thực phẩm 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

1/ Biotechnol Prog. 

2002 

2/ J Agric Food Chem. 

2004  

3/ J Agric Food Chem. 

2003  

0 7 

(2 Bộ, 

3 

Tỉnh, 

1 

HTQ

T) 

42.  0351 Trần 

Thanh 

Trúc 

1973 TS 

(2014) 

PGS 

(2017) 

Vi sinh vật 

học 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

Công 

1/Acta Sci. Pol. 

Technol. Aliment. 18(2) 

(2019), 1–9; Q2 ISSN 

1644-0730 (print) ISSN 

1898-9594 (online);  

6 3 

(1 bộ, 

2 tỉnh 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

nghệ 

Sinh học 

Vi sinh 

vật học 

2) Processes 7(8): 489. 

Q2, IF: 1.983, SCIE; 

ISSN: 2227-9717 

doi:10.3390/pr7080489 

3) Asian Journal of 

Chemistry;  31(11) 

(2019), 2585-2588; 

ISSN: 0975-427X 

(Online); ISSN: 0970-

7077 (Print) 

4) International 

proceedings of the 15th 

Asean Conference on 

Food Science and 

Technology,14-17 

November, Ho Chi 

Minh city, Viet Nam, 2: 

38-44 

5) Proceeding of 2nd 

AFSSA Conference on 

Food Safety and Food 

Security, August 15 – 

17: 138-141 (ISSN: 

2306-2150). 

43.  1120 Nguyễn 

Công Hà 

1974 TS 

(2006) 

PGS 

(2014) 

Công nghệ 

sinh học 

thực 

phẩm/Hóa 

sinh ứng 

dụng 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

Công 

nghệ sinh 

học 

Bioscience 

Biotechnology 

Biochemistry, 2005. 

0 2 

(2 Bộ, 

1 

Tỉnh) 

44.  355 Võ Tấn 

Thành 

1962 TS 

(2008) 

PGS 

(2013) 

Kỹ thuật 

các quá 

trình sinh 

học 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

 

1/ Journal of Food 

Engineering. 2008. 

2/ Journal of Biosystems 

Engineering. 2007 

3/ Journal of Biosystems 

Engineering. 2007.  

1 1 

45.  001006 Nhan 

Minh Trí 

1973 TS 

(2013) 

Khoa học 

thực phẩm 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

 

1. International journal 

of Starch, 2015, 2017 

2. International Journal 

of Food Science and 

Technology, 2015 

3/ Cereal chemistry 

Journal. 2014 

4. Journal of Food 

Microbiology, 2005 

5. Biotechnology 

progress 2004. 

2 1 

46.  1559 Nguyễn 

Bảo Lộc 

1976 TS 

(2014) 

Khoa học 

thực phẩm 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

1/ Food Control, 2013 

2/ Food Control, 2014 

1 0 
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ngành 

Bài báo 1 
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trì các nhiệm 
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cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

 

47.  1190 Huỳnh 

Thị 

Phương 

Loan 

1975 TS 

(2014) 

Khoa học 

thực phẩm 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

 

1/ Mol Biol Rep. 2014  

2/ Meat Sci. 2013  

1 0 

48.  1619 Tống Thị 

Ánh Ngọc 

1977 TS 

(2015) 

Công nghệ 

Thực phẩm 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

Công 

nghệ 

Sinh học 

Vi sinh 

vật học 

1/International Journal 

of Food Contamination, 

2016; 3(1), 17.  

2/LWT – Food Science 

and 

Technology, 2016; 68, 

425-431.  

3/International Journal 

of Food Microbiology, 

2015; 208, 93-101; 

2013, 167(2), 144-152.  

4/Fisheries Science, 

2014, 80(5), 1117-1128.  

5/Aquaculture 

International, 2013, 

21(3), 709-727 

6/International 

proceedings of the 15th 

Asean conference on 

Food Science and 

Technology,2016, 2: 38-

44 

7/ Vietnam Journal of 

Science and 

Technology, 2019; 3B.  

8/ Vietnam Journal of 

Agricultural Sciences. 

2019, 2(2), 397-408. 

2  

49.  1119 Phan Thị 

Thanh 

Quế 

1974 TS 

(2014) 

Công nghệ 

thực phẩm 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 

1. Academia Journal 

of Food Research 

3(3), 2019 

2.International Dairy 

Journal, 52: 42-49, 

2016 

3.International Dairy 

Journal, 39 (1): 16-23, 

2014b 

4.Journal of Dairy 

Science, 97: 4799-

4810, 2014a 

5.International Dairy 

Journal, 29: 99-106, 

2013 

Đã 

NT: 2 

Đang 

TH:  

1 cấp 

quận 

Đã 

NT: 

01 

Tỉnh 

Đang 

thực 

hiện: 

01 

Tỉnh 

50.  00267 Nguyễn 

Thanh 
3/4/19 TS 

(1998) 
Khoa học Nuôi 

trồng 

Fisheries Science 

(2006);  

2 cấp 

trường 

2 cấp 

Nhà 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Phương 65 GS 

(2013) 

Nông 

nghiệp 

(Chuyên 

ngành Thuỷ 

sản) 

thủy sản Woodhead Publishing 

Limited (book chapter, 

2013), FAO (book 

chapter 2013 và 2007); 

Springer (book chapter, 

2009) 

+ 15 

HTQT 

nước, 

6 cấp 

Bộ và 

5 cấp 

Tỉnh 

51.  00269 Trần 

Thị 

Thanh 

Hiền 

25/11/

1965 

TS 

(2004) 

PGS 

(2009) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Fisheries Science 

(2005); 

Aquaculture Nutrition 

(2010); 

Aquaculture  (2015); 

Aquaculture research 

(2016); 

Aquaculture research 

(2017) 

2 cấp 

trường,  

4 cấp 

bộ, 1 

cấp 

tỉnh, 

3HTQ

T 

52.  00273 Trần 

Ngọc 

Hải 

22/12/

1969 

TS 

(2005) 

PGS 

(2009) 

GS 

(2017) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture, 2005; 

Fisheries Science, 2005, 

2006; CAB 

International, 2006; 

AQUA Culture 

AsiaPacific , 2009; 

Review in Aquaculture, 

2014; World 

Aquaculture, 2015   

 

4 

 

2 cấp 

Bộ, 6 

cấp 

tỉnh; 1 

HTQ

T 

53.  00785 Nguyễn 

Văn Hòa 
04/04/

1961 

TS 

(1993) 

PGS 

(2009) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

International Journal of 

Artemia Biology, 2011, 

2013 

  

54.  001578 Vũ Ngọc 

Út 

07/09/

1969 

TS 

(2003) 

PGS 

(2009) 

Nuôi trồng 

thủy sản và 

Sinh học 

biển 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture Research 

2007 a, 2007b; 

Proceeding of Larvi ’13 

– fish & shellfish 

larviculture symposium, 

European Aquaculture 

Society, 2013; Journal 

of Agricultural Science 

and Technology B, 

2014; Proceeding, 1st 

International 

Conference on Tropical 

Animal Science and 

Production (TASP), 

2016. 

2 cấp 

tỉnh 

3 cấp 

Bộ, 9 

HTQ

T 

55.  00404 Đỗ Thị 

Thanh 

Hương 

05/05/

1962 

TS 

(2006) 

PGS 

(2010) 

Khoa học 

Thuỷ sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture 2010; 

Aquaculture Research 

2010; 

Fisheries Science 2004 

6 1 

56.  000274 Đặng 

Thị 

Hoàng 

1969 TS 

(2008) 

PGS 

Bệnh thủy 

sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Fish and shell fish 

immunology (2008); 

Journal of general 

virology (2011); 

 04 ĐT 

cấp  

Bộ  
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Oanh (2011) Diseases of Aquatic 

Organisms (2013); Inter. 

Jour. of Agri. Tech. 

(2015) 

 

57.  000271 Trần 

Đắc 

Định 

02/10/

1965 

TS 

(2007) 

PGS 

(2013) 

Đánh giá 

biến động 

đàn cá 

(Fish 

Population 

Dynamics) 

Nuôi 

trồng 

Thuỷ sản 

Asian Fisheries Science, 

2007 

1 đề tài 

cấp 

Trường  

3 đề 

tài 

cấp 

Bộ  

58.  002078 Ngô Thị 

Thu 

Thảo 

26/08/

1966 

TS 

(2005) 

PGS 

(2012) 

Sinh học 

biển 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Diseases of Aquatic 

Organisms 56, 2003; 

Aquaculture 239, 2004; 

Journal of Invertebrate 

Pathology 93, 2006; 

Aquaculture 253, 2006 

Đã 

nghiệm 

thu 04 

ĐT cấp 

trường 

năm 

2009, 

2010, 

2015, 

2016 

Đã 

nghiệ

m thu 

01 ĐT 

cấp  

Bộ 

năm 

2010 

 

Đang 

thực 

hiện 

ĐT 

cấp 

Bộ 

2016-

2017 

59.  001392 Lam Mỹ 

Lan 
21/08/

1972 

TS 

(2006) 

PGS 

(2014) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture Research 

37 (2006), Journal of 

Applied Aquaculture 18 

(2006),  Journal of 

Applied Aquaculture 20 

(2008) 

 2 cấp 

tỉnh 

60.  001787 Trương 

Hoàng 

Minh 

 

 

30/6/1

970 

TS 

(2010) 

PGS 

(2014) 

Quản lý 

nuôi trồng 

và nguồn 

lợi thủy sản 

Quản lý 

tổng hợp 

vùng ven 

biển 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Asian Fisheries Science 

No.23, 2010;  

ACIAR Technical 

ReporTS. No. 52e, pp. 

27-34. 2003 

01 01 

61.  001798 Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Anh 

16/02/

1966 

TS 

(2009) 

PGS 

(2014) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture 286 (2009); 

Aquaculture Research 

40 (2009); 41 (2010); 

Aquaculture Nutrition 

17, 18 (2011),  

Journal of Applied 

Aquaculture 23 (2011), 

27 (2015). Journal of 

Artemia biology 4 

2 đề tài 

cấp 

Trườn

g  

3 đề 

tài 

cấp 

Bộ  
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

(2014) ; 

Book online (2013) 

62.  000264 Phạm 

Thanh 

Liêm 

02/04/

1967 

TS 

(2009) 

PGS 

(2015) 

Nuôi trồng 

TS 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

The Biological 

Diversity and 

Aquaculture of Clariid 

and Pangasiid Catfishes 

in South East Asia. 

Proceeding of the mid-

term workshop of the 

"Catfish Asia Project", 

1999 

1 cấp 

trường 

+ 1 

hợp tác 

quốc tế 

2 

63.  001800 Phạm 

Minh 

Đức 

27/11/

1971 

TS 

(2009) 

PGS 

(2015) 

Bệnh học 

Thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Bull. Eur. Ass. Fish 

Pathol. 2015; 

Fisheriessciences.com 

2016.         

2 1 

64.  00260 Từ 

Thanh 

Dung 

21/08/

1962 

TS 

(2010) 

PGS 

(2013) 

Bệnh học 

Thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Antimicrobial 

susceptibility pattern of 

Edwardsiella ictaluri 

isolates from natural 

outbreaks of bacillary 

necrosis of 

Pangasianodon 

hypophthalmus in 

Vietnam. Microbial 

Drug Resistance, Vol 

14, Number 4: 311-316. 

05 02 

65.  001796 Trần 

Thị 

Tuyết 

Hoa 

29/12/

1973 

TS 

(2012) 

PGS 

(2015) 

Bệnh học 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

1. Journal of General 

Virology (2011) 

2. Aquaculture (2011) 

3. Diseases of Aquatic 

Organisms (2012) 

4. Journal of Fish 

Diseases (2012) 

5. Aquaculture Asia 

Magazine (2014) 

3 1 

66.  001576 Dương 

Thúy 

Yên 

2/09/1

969 

TS 

(2010) 

PGS 

(2015) 

- Thủy sản 

và động vật 

hoang dã 

- Sinh thái, 

Sinh học 

tiến hóa và 

tập tính 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture, 2017 3 3 

67.  001799 Võ Nam 

Sơn 
29/03/

1973 

TS 

(2011) 

PGS 

(2016) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Aquaculture Research,  

2005; Aquaculture 

International, Issue 3, 

2011. 

1 Đề 

tài cấp 

trường 

(2016) 

1 Đề 

tài 

cấp 

bộ 

(2008

) 

68.  000263 Bùi 22/01/ TS Nuôi trồng Nuôi Aquaculture 306 (2010); 2  
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Minh 

Tâm 

1970 (2007) 

 

thủy sản trồng 

thủy sản 

92-100 

Aquaculture 388–391 

(2013)  

69.  002423 Lý Văn 

Khánh 

01-04-

1976 

TS 

(2013) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

ProceedinGS of the 

International Fisheries 

Symposium – IFS, 2016  

7 cấp 

trường 

1 cấp 

bộ 

70.  002424 Lê Quốc 

Việt 

26-12-

1978 

Tiến 

sĩ(2013) 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Proceeding of the 

International Fisheries 

Symposium – IFS 2012 

6 cấp 

trường 

1 cấp 

bộ 

71.  000259 Nguyễn 

Thanh 

Long 

19-03-

1963 

Tiến sĩ 

(2013) Nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

ProceedinGS of 6th 

international symposium 

on tilapia in 

aquaculture, 2004.  

2 cấp 

trường 

1 cấp 

Bộ 

72.  001802 Bùi Thị 

Bích 

Hằng 

09-07-

1976 

TS 

(2013) 
Miễn dịch 

học thủy 

sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Fish and Shellfish 

Immunology (2013), 

Fish and Shellfish 

Immunology (2014), 

Aquaculture Research 

(2016). 

2 cấp 

trường 

 

1 cấp 

Bộ 

73.  002425 Trần 

Văn Việt 

7-12-

1972 

TS 

(2013) 

Quản lý 

nguồn lợi 

thủy sản 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Asian Fisheries Science, 

2012 (25):1-14 

La mer,2012 ( 50): 55-

67. 

 

1  

74.  000277 Lê Quang 

Trí 

1956 TS 

(1996) 

PGS 

(2003)  

GS 

(2011) 

Khoa học 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Môi 

trường 

đất và 

nước 

Quản lý 

đất đai 

Khoa học 

đất 

Theo mã 

danh mục 

cấp III: 

Khoa học 

môi 

trường 

Nông 

nghiệp 

Kiến trúc 

và quy 

hoạch 

01 bài báo đăng tạp chí 

ISI: Nature Climate, 

năm 2015. 

Viết cuốn sách quốc tế 

ISBN của UNDP, năm 

2015. 

- Trên 30 bài báo đăng 

trong tạp chí trong nước 

theo quy định của Hội 

đồng GSNN từ năm 

2010-2016. 

03 đề 

tài 

5 đề 

tài và 

4 đề 

tài 

HTQ

T 

75.  281 Võ 

Quang 

Minh 

1962 TS 

(2007) 

 PGS 

(2010) 

GS 

(2017) 

Khoa học 

đất/Nông 

nghiệp 

Môi 

trường 

đất và 

nước 

Quản lý 

đất đai 

Khoa 

học đất 

Theo mã 

ProceedinGS of the 

international symposium 

and workshop on 

tropical peatland (2012) 

International Journal of 

Applied Earth 

Observation and 

Geoinformation 18 

(2012) 417–427 

09 01 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

danh mục 

cấp III: 

Khoa học 

trái đất 

Khoa học 

môi 

trường 

Công 

nghệ kỹ 

thuật địa 

chất 

Kỹ thuật 

địa chất 

Địa vật 

lý và trắc 

địa 

Nông 

nghiệp 

Lâm 

nghiệp 

Journal of Ecological 

Indicators 23 (2012) . 

Pages 431-446 

Kỷ yếu hội nghị Khoa 

học CAAB 2012: Phát 

triển nông nghiệp bền 

vững. 23/11/2012. Khoa 

Nông nghiệp và Sinh 

học ứng dụng, Đại học 

Cần Thơ. 63-630/NN-

2012-286/08-2012. 

Trang: 481-491; 492-

502 

Proceeding  of 

International 

Conference on 

Geomatics for spatial 

Infrastructure 

development in Earth 

and Allied Sciences-

GIS-IDEAS 2012. 

HoChiMinh City16-

20/October/2012. JVGC 

(Japan-Vietnam 

GeoInformatics 

Consortium) Technical 

Document No 8. Pp: 

150-156; 181-186 

The 9th International 

Conference on Gi4DM 

Earth Observation for 

Disaster Management. 

(2013) ISBN: 978-604-

913-173-8. 1-10 

Proceeding of the 9th 

International 

Conference on 

Geoinformation for 

Disaster Management. 

(2013) 70/QĐ-

KHTNCN. TS05-4 

Kỷ yếu Hội thảo Ứng 

dụng GIS toàn quốc 

2013. NXB Đại học 

Nông Nghiệp. ISBN 

978-604-924-039-3. 

Trang: 291-299. 

Tạp chí Khoa học đất số 

42-2013. ISSN 0868-

3743. Hội Khoa học đất 

Việt Nam. Pp: 62-70 

Tạp chí Nông nghiệp và 
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Phát triển Nông thôn số 

12-2013. ISSN 1859-

4581. Pp: 84-90 

Tuyển tập báo cáo khoa 

học Công nghệ sáng tạo 

trong nông nghiệp năm 

2013 (chủ biên Thài 

Thành Lượm). ISBN 

987-604-6702146. NXB 

Khoa Học và kỹ Thuật. 

Pp: 65-71 

Agricultural and Forest 

Meteorology. (2014) 

197. 52-64. 

Remote sensing. 6 

(2014), ISSN 2072-

4292. 10773-10812 

ProceedinGS of The 2nd 

International 

Conference on Green 

Technology and 

Sustainable 

Development, 2014 

(GTSD14). Ho Chi 

Minh City University of 

Technology and 

Education, Vietnam, 

October 30th. . ISBN: 

978-604-73-2817-8, 

p.348-353 

Acta Oecologica. 63 

(2015) 71e81. 71-81 

Hội thảo khoa học Công 

Nghệ Thông Tin với 

Biến Đổi Khí Hậu trong 

phát triển sản phẩm 

nông nghiệp xuất khẩu ở 

Việt Nam tại Kiên 

Giang ngày 29 tháng 9 

năm 2014. NXB Khoa 

học và Kỹ thuật. ISBN: 

978-604-6703655 

Science at the 4th 

International Rice 

Congress (IRC2014), 27 

October - 1 November, 

2014, Bangkok, 

Thailand 

Tạp chí Khoa học Đất. 

Hội Khoa học Đất Việt 

Nam. ISSN: 0868-3743, 

Số 44/2014, trang 109-
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TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

114 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ. ISSN: 1859-2333, 

số chuyên đề Nông 

Nghiệp 2014, tập 3, 

trang 124-132 

The 36th Asian 

conference on Remote 

Sensing. October 19-23, 

2015. Manila, 

Philippine 

Kỷ yếu Hội thảo Ứng 

dụng GIS toàn quốc 

2015 tại Đại học Khoa 

học Tự nhiên – Đại học 

Quốc gia Hà Nội ngày 

06-09/10/2015. NXB 

Xây Dựng Hà Nội 2015. 

ISBN: 978-604-82-

1619-1, trang 262-268. 

Hội thảo khoa học và 

công nghệ lần thứ 14. 

Trường Đại học Bách 

Khoa, Đại học Quốc Gia 

Tp. Hồ Chí Minh ngày 

30/10/2015. NXB Đại 

học Quốc gia Tp. HCM 

2015. ISBN: 978-604-

73-3695-1, trang 187-
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Lecture Notes in 
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(2016). 9568. 146-158. 

Journal of eological 

esource and Engineering 

(2016). 3. 142-150 

Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần 
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6. 
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2012 

2 0 



70 

 

TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 
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04 international journal 

là tác giả đầu, 09 

international journal là 
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trì 02 
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ty 
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Trang, N.T.D., 

Konnerup, D., and Brix, 
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recirculation rates on 
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Oreochromis niloticus 

growth in aquaponic 

systems. Aquacultural 

Engineering. (Inpress). 

Online at 

https://doi.org/10.1016/j

.aquaeng.2017.05.002 

Trang, N.T.D., and 

Brix, H2014. Use of 
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integrated recirculating 
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hydroponics systems in 
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Research 45 (3): 460-
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Konnerup, D., Trang, 

N.T.D., and Brix, H., 

2011. Treatment of 

fishpond water by 

recirculating horizontal 

and vertical flow 

constructed wetlands in 

the tropics. Aquaculture, 

313 (1): 57-64.  

Trang, N.T.D., 

Schierup, H-H., and 

Brix, H., 2010. Leaf 

vegetables for use in 

integrated hydroponics 

02 01 
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Biotechnology, 9 (27): 

4186-4196.  

5. Trang, N.T.D., 

Konnerup, D., Schierup, 

H-H., Chiem, N.H., 
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AoBPLANTS (2012, 
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Water Research (2012),  

Global Change Biology 

(2014),  

Ecology and Evolution 

(2014),  

Đại học Cần Thơ (2015, 

2016),  

Tạp chí khoa học và 

công nghệ (2014, 2015),  

Khoa học đất (2010),  

Tạp chí Phát triển nông 
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Đăng Trí 
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toán hệ 

thống, 

Quản lý 
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Khoa học 

trái đất 
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Hiroshi T., V.P.D Tri, 

T.V. Ty, N.D. Thao, 

L.T. Anh, G.V. Vinh 

(2016). Flow 

intensification induced 

by tidal oscillations in 

tributaries of the 

Mekong river. Int. J. of 

Safety and Security 

Eng, 6 (3), 697 - 703. 

Dang, D.T., Cochrane 

A.T., Arias E.A., Van 

P.D.T. and De-Vries T. 

(2016). Hydrological 

Chủ 

nhiệm 

2 đề tài 
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trường 

và 

tham 

gia 1 

đề tài 
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phối 3 

dự án 

nghiê
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tế 
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Hydrological Processes. 

doi: 10.1002/hyp.10894. 

Hak, D., K. Nadaoka, 

L.P. Bernado, V.L. Phu, 

N. H. Quan and T.Q. 

Toan, N.H. Trung, D.V. 

Ni, and V.P.D. Tri 

(2016). Spatio-temporal 
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E., Hong M.H., Emma 
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Delta. Climatic Change, 

1 - 34. DOI 
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Hiroshi., T., TSurudome 

C. , Nguyen D.T., Le 
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Van P.D.T.,  (2016). 

Ocean tidal modelling 
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and Bregt, A. K. (2015). 

Combining participatory 
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dynamics in the lower 
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Smajgl A., To Toan, 
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Delta. Nature Climate 

Change; DOI: 
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69. 

Van Pham Dang Tri, 

Nguyen Hieu Trung, Vo 

Quoc Thanh, 2013. 

Vulnerability to flood in 

the Vietnamese Mekong 

Delta: Mapping and 

uncertainty assessment. 

Journal of 

Environmental Science 

and Engineering 

Van, P.D.T., I. 

Popescu, A. van 

Grienven, D. 

Solomatine, N.H. Trung 

and A. Green (2012), A 
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(2012), Modelling the 

bulk flow of a bedrock-

constrained, multi-
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Mekong River, 
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Laos. Earth Surf. 

Process. Landforms. 37: 

533 - 545. 
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The influence of 

temperature, light, 
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treatment on the 

germination of Sesbania 

sesban/ African Journal 

of Biotechnology 

ISSN 1684-5315/2007 

Growth responses of the 

perennial legume 

Sesbania sesban to NH4 

and NO3 nutrition and 

effecTS on root 

nodulation/ Aquatic 

Botany 

ISSN 0304-3770/ 2009 

Treatment of high-

strength wastewater in 

tropical constructed 

wetlands planted with 

Sesbania sesban: 

Horizontal subsurface flow 

versus vertical downflow/ 

Ecological Engineering 

ISSN 0925-8574/2010 

Small-scale rice mills 

enterrises in Mekong delta 

– The environmental 

pollution and remedy 

sollution/ Tạp chí Hóa học 

ISSN 0866 – 7144/2013 

-Composition and 

biodiversity of 

Collembola in Can tho 

city/ Tạp chí Khoa học 

đại học sư pham 

TPHCM/2015 

-Performance of two 
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Science and Technology 
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concentration and porosity 

ratio of four tropical 

macrophyte species and 

their potential use for 

wastewater treatment/ 

Journal of Science and 

Technology 

ISSN 0866 708X/2014 
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Pham Van Toan, Zita 

Sebesvari, Melanie 

Bläsing, Ingrid 
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management and their 

residues in sedimenTS 

and surface and drinking 

water in the Mekong 

Delta, Vietnam. Science 

of the Total 

Environment. ISSN: 

0048-9697  

Zita Sebesvari, Huong 

Thi Thu Le, Pham Van 

Toan, Ute Arnold and 

Fabrice G. Renaud. 

2012. Chapter 13: 

Agriculture and Water 

Quality in the 

Vietnamese Mekong 

Delta. In: The Mekong 

Delta System – 

Interdisciplinary 

Analyses of a River 
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publisher. ISBN: 978-

94-007-3961-1  

Nguyen Van Tuyen, 

Pham Van Toan, 

Nguyen Huyeu Chiem, 

Le Anh Tuan, Dang 

Kieu Nhan, Van Pham 

Dang Tri. 2016. Water 

use efficient of rice-

based upland crop 
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2015. Nanofiltration of 

synthetic and industrial 

dye baths: influence of 
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Journal of Membrane 

Science and Research 
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2012. Integrated 

municipal solid waste 

management 2012 
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Environment, Vol. 3, 
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Solid waste 

management in Mekong 
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Leaching of heavy 
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2011, Thirteenth 

International Waste 

Management and 

Landfill SymposiumS. 
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Đệ 

 

1969 TS 

(2005) 

PGS 

(2012)  

CNTT Tri 

thức 

Khoa học 

máy tính 

Hệ thống 

thông tin 

Điều 

khiển-tự 

động hoá 

Maintenance Effort and 

Cost Estimation using 

Software Functional 

Size, WITPress, Boston, 

USA, 2005. 
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Graph Methods for 

Social Network 
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Barolli L. (eds) Nature 

of Computation and 

Communication. ICTCC 

2016. Lecture Notes of 

the Institute for 

Computer Sciences, 

Social Informatics and 

Telecommunications 

Engineering, vol 168. 

Springer, Cham, 2016 

An Abstract-Based 

Approach for Text 

Classification. In: Vinh 

P., Barolli L. (eds) 

Nature of Computation 

and Communication. 

ICTCC 2016. Lecture 

Notes of the Institute for 

Computer Sciences, 

Social Informatics and 

Telecommunications 

Engineering, vol 168. 

Springer, Cham, 2016 

New symmetry peak 

processing and GA-

BASED SVM algorithm 

for pedestrian detection. 

Vietnamese journal of 

Science and 

Technology, 2011 

Recherche et 

représentation de 

communautés dans un 

grand graphe : une 

approche combinée. 

Document numerique, 

Vol. 1, N.14, Lavoisier, 

2011. 

Passage retrieval using 

graph vertices 

comparison. 

International 

Conference on 

SIGNAL-IMAGE 

TECHNOLOGY & 

INTERNET-BASED 

SYSTEMS (SITIS 
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GVC: a graph-based 
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Information Retrieval 

Model. Conférence 

francophone en 

Recherche 

d'Information et 

Applications (CORIA 

2008), 2008. 

87.  1352 Nguyễn 

Thái 

Nghe 

1976 TS 

(2012) 

PGS 

(2015) 
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máy tính 

Khoa học 

máy tính 

Hệ thống 

thông tin 
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khiển-tự 

động hoá 

Journal of Computer 

Science and 

Cybernetics, 2015 

Classification and Data 

Mining: Studies in 

Classification, Data 

Analysis, and 

Knowledge 

Organization, Springer, 

2013 

Elsevier Computer 

Science Procedia, 2010 

JOURNAL OF 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, 2010 

ACIIDS 2017, 2016, 

Springer 

FDSE 2015, 2016, 

Springer  

KSE 2015, 2016, IEEE 

SoICT 2014, ACM 

02 0 

88.  1124 Ngô Bá 

Hùng 
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Hệ thống 
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-"Enterprise Application 

Backup and Restore in 

Cloud Computing", 

International Journal of 

Computer and Electrical 

Engineering (IJCEE) 

2016. 

-"Auto-Scaling to 

Increase Throughput of 

Enterprise Applications 

on Private Clouds", 

ProceedinGS of ACM 

IMCOM '16 The 10th 

International 

Conference on 

Ubiquitous Information 

Management and 

Communication, 2016 

"Optimized Data 

Management for e-

Learning in the Clouds 

Towards Cloodle", 

Proceeding of 

International 

2 3 
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Symposium on 

Information and 

Communication 

Technology, 2013 

“Enhancing Personal 

File Retrieval in 

Semantic File Systems 

with Tag-Based 

Context”,  Revue des 

Nouvelles Technologies 

de l'Information - RNTI, 

2008 

“A Context-based 

System for Personal File 

Retrieval”, ProceedinGS 

of Addendum 

Contributions to the 

2008 IEEE International 

Conference on 

Research, Innovation 

and Vision for the 

Future, 2008 

- “Toward ontology 

based semantic file 

systems”, proceedinGS 

of 2007 IEEE 

International 

Conference on 

Research, Innovation & 

Vision for the Future, 

2007 

89.  1067 Huỳnh 

Xuân 

Hiệp 

1973 TS 

(2006) 

PGS 

(2012) 

 

Tin học  Máy tính 

(624801) 

IEEE Internet 

Computing (2016), 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications(2016), 

EAI Endorsed 

Transactions on 

Context-aware Systems 

and Applications (2017, 

2016), VNU Journal of 

Science (2008), Cantho 

University Journal of 

Sciences (2015, 2013, 

2011, 2007), Revue des 

Nouvelles Technologies 

de l’Information (2006, 

2005), VAST Journal of 

Science and Technology 

(2010, 2008), Vietnam 

Journal of Information 
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and Communication 

Technology (2011), 

Danang University 

Journal of Sciences and 

Technology (2017), 

Journal of 

Agriculture and Rural 

Development (2014),  

Revue «Quaderni di 

Ricerca in Didattica» 

(2005), ACM, IEEE 

Computer Society, 

IEEE, Springer-Verlag 

(chapter), Springer-

Verlag 

90.  1348 Phạm 

Nguyên 

Khang 

1977 TS 

(2010) 

PGS 

(2017) 

Tin học Khoa học 

máy tính, 

hệ thống 

thông tin, 

công 

nghệ 

thông tin 

Tree-view pour 

l'exploration interactive 

des arbres de décision. 

Revue d'Intelligence 

Artificielle, F. Poulet & 

B. Legrand Eds., 2008, 

vol. 22, n°. 3-4, pp. 473 

- 487. 

CAViz, Exploration 

interactive des résultaTS 

de l'analyse factorielle 

des correspondances 

pour des images.  Revue 

d'Intelligence 

Artificielle, F. Poulet & 

B. Legrand Eds., 2008, 

vol. 22, n°. 3-4, pp. 489-

502. 

3  

91.  1229 Phạm 

Thế Phi 

1975 TS 

(2012) 
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Khoa học 

máy tính, 
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công 
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thông tin 

Naming persons in 

video: using the weak 

supervision of textual 

stories (Journal of 

Visual Communication 

and Image 

Representation, 2013); 

Naming people in news 

videos with label 

propagation (IEEE 

Multimedia, 2011) 

Tinne. Cross-media 

alignment of names and 

faces (IEEE 

Transactions on 

Multimedia, 2010);  

01  

92.  1048 Nguyễn 

Hữu Hòa 

1973 TS 

(2013) 

Tin học Khoa học 

máy tính, 

hệ thống 

Advances in Databases 

and Information 

Systems, Springer, 2011 

02  

https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/403251
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/403251
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/403251
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/403251
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/306084
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/306084
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/306084
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/246407
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/246407
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/246407
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Engineering and 

Applications 

Symposium, ACM, 
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93.  000541 Mai Văn 

Nam 
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(2003) 

PGS 

(2010) 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Kinh tế 

nông 

nghiệp, 

Quản trị 

kinh 
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-EEPSEA Research 

Report (2001) 

-CDS Research Paper– 

University of Groningen 

(2008) 

- Economic 

Development Review 

(2008, 2009) 

-ProceedinGS of the 

JSPS International 

Seminar (2008) 

-Peer Review HCM 

Open University-

Univerité De Rouen 

(2013) 

-International Journal of 

Innovative Science, 

Engineering & 

Technology (2016) 

-International journal of 

latest research in 

engineering and 

technology (2017) 

09 09 

94.  1047 Nguyễn 

Hữu 

Đặng 

 TS 

(2012)  

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

(kinh tế sản 

xuất, tài 

chính nông 

nghiệp) 

3101-KT 

học 

3401- 

Kinh 

doanh 

3402- Tài 

chính – 

Ngân 

hàng 

8105- 

Kinh tế 

gia đình 

7602-

Dịch vụ 

xã hội. 

International Journal of 

Engineering 

Technology and 

Management(IJETM), 

issue 2, 2017. 

ProceedinGS of the 

11thAsia-Pacific 

Conference on Global 

Business, Economics, 

Finance andBusiness 

Management 

(AP17Thai Conference) 

ISBN: 978-1-943579-

72-3. Bangkok-

Thailand. 16-18, 

February 2017. Paper 

ID: T747 and Paper ID: 

T748. 

(3) ProceedinGS of 

Thanasat-SIBR 2017 

conference 

onInterdisciplinary 
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Economics Research, 
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95.  00563 Võ Thành 

Danh 

1964 TS 

(2004) 

PGS 

(2009) 

Kinh tế 

nông 
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Kinh tế 

nông 

nghiệp, 

kinh tế 

học 

The role of prices in 

stimulating Vietnamese 

rice economy. Center 

for ASEAN Study, 

Antwerp University, 

Belgium. 2007. 

Using a Risk Cost- 

Evaluation of the 

Living With Flood 

policy: The Case of the 

Resetltlement program 

In Vietnamese Mekong 

Delta. Springer 

Publisher. 2011. 

Benefit Analysis for a 

Sea Dike to Adapt to 

the Sea Level in the 

Vietnamese Mekong 

River Delta. 

Climate2014, 2, 78-

102; 

doi:10.3390/cli2020078 

Estimating residenTS’ 

willingness to pay for 

groundwater protection 

in the Vietnamese 

Mekong Delta. Applied 

Water Science 

Journal.  Springer, 

2014. DOI 

10.1007/s13201-014-

0257-8. 

Household demand and 

supply for clean 

groundwater in the 

Mekong Delta, 

Vietnam. Journal of 

Renewables: Wind, 

Water, and Solar. 

Springer 2015. DOI 

10.1186/s40807-014-

0004-7 

Adaptation Behavior to 

sea level rise situation 

at the Vietnamese 

Đã chủ 

trì: 01 

cấp 

trường, 

3 cấp 

tỉnh  

Đã 

chủ 

trì: 02 

cấp 

Bộ, 

Đang 

chủ 

trì: 01 

Chươ

ng 

trình 

(TNB

) cấp 

nhà 

nước 
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Mekong Delta: Should 

sea dyke be built? 

Bookchapter. Springer 

Publisher. 2015 

Household economic 

losses of urban 

flooding: case study of 

Cantho city, Vietnam. 

Southeast Asia Review 

of Economics and 

Business (ISSN 2472-

9302). 2017. 

96.  001470 Võ Văn 

Dứt 

 TS 

(2014) 

PGS 

(2017)  

Quản trị và 

kinh doanh 

quốc tế 

Quản trị 

kinh 

doanh/ 

Tài chính 

ngân 

hàng 

Vo Van Dut (2019). 

The determinants of 

economic efficiency of 

two rice crops in Chau 

Phu District, An Giang 

Province. Journal of 

Trade Science, 22, 44-

51. 

Vo Van Dut (2018).  

The impact of 

institutional distance on 

the choice of 

multinational 

enterprise’s entry mode: 

Theory and empirical 

evidence from Vietnam. 

Asian Journal of 

Business and 

Accounting, 11 (1): 71-

94 (ISI) 

Võ Văn Dứt (2018). 

Mass Rapid Transit in 

Kuala Lumpur, 

Malaysia: Accessibility 

and Connectivity 

Challenges, 

Massachusetts Institute 

of Technology Press 

Vo Van Dut (2017). 

External Linkages and 

Product Innovation: 

Theory and Empirical 

Evidence From 

Subsidiaries In 

Vietnam. International 

Journal of Economics 

and Management 

(forthcoming) (with Le 

Hoang Dong Phuong) 

(Scopus) 

03 03 

(trong 

đó 01 

cấp 

nhà 

nước) 
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Vo Van Dut (2017). 

Subsidiary decision-

making autonomy: 

Review and future 

research frontier. 

Southeast Asia Review 

of Economics and 

Business, 1(1): 30-39. 

Vo Van Dut (2017). 

How does institutional 

distance affect access to 

complementary local 

asseTS of multinational 

subsidiaries? Do 

subsidiary size and age 

really matter? UHD-

CTU annual economics 

and business conference 

proceedinGS – 2017, 

13th January 2017, Can 

Tho University, Can 

Tho city, Vietnam 

(ISSN: 2472-9329 

(Print) 2472-9310 

(Online)), p. 180-203. 

Vo Van Dut (2017). 

DeterminanTS of 

Mandatory Disclosure 

of Listed Companies in 

Hanoi Stock Exchange. 

UHD-CTU annual 

economics and business 

conference 

proceedinGS – 2017, 

13th January 2017, Can 

Tho University, Can 

Tho city, Vietnam 

(ISSN: 2472-9329 

(Print) 2472-9310 

(Online)). P. 20-32. 

Vo Van Dut (2015). 

The impact of local 

business environment 

on SME’s performance: 

Empirical evidence 

from the Mekong Delta. 

The Asian Academy of 

Management Journal, 

20(1), 101–122 (ISI) 

Vo Van Dut (2015). 

Does the country 

context distance 
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determine subsidiary-

deicision making 

autonomy? Theory and 

evidence from 

European transition 

economies. 

International Business 

Review, 24(8) (with De 

Jong, G., Jindra, B., 

Marek, P.) (ISI) 

Vo Van Dut (2010). 

The impact of the 

institutional 

environment on the 

autonomy of MNCs' 

subsidiaries.  Problems 

and Perspective in 

Management. 8(2): 53-

63. (Scopus) 

Võ Văn Dứt (2016). 

Tác động của liên kết 

xuôi và ngược đến đổi 

mới sản phẩm của công 

ty con: Trường hợp tại 

Việt Nam. Tạp chí Kinh 

tế & Phát triển, số 231, 

tr. 25-32. 

Võ Văn Dứt (2016). 

Tác động của khác biệt 

thể chế đến kết quả xuất 

khẩu của các doanh 

nghiệp Việt Nam: Vai 

trò của  kinh nghiệm 

quốc tế. Tạp chí khoa 

học thương mại, số 

89+90, 113-121. 

Võ Văn Dứt (2016). 

Mối quan hệ giữa mức 

độ thỏa mãn công việc 

và sự gắn kết của nhân 

viên với tổ chức: 

Trường hợp VNPT Cần 

Thơ. Tạp chí khoa học 

ĐHQG Hà Nội: Kinh tế 

và Kinh doanh, số 3, tr. 

39-50. 

Võ Văn Dứt (2016). 

Ảnh hưởng của khác 

biệt văn hóa đến lựa 

chọn phương thức gia 

nhập thị trường của 

công ty đa quốc gia tại 
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Võ Văn Dứt (2015). 

Tác động của khoảng 

cách thế chế đến xuất 

khẩu của doanh nghiệp: 

Trường hợp của Việt 

Nam. Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ, số 40, tr. 58-65. 

Võ Văn Dứt (2015). 

Mối quan hệ giữa 

khoảng cách văn hóa và 

xuất khẩu của doanh 

nghiệp Việt Nam. Tạp 

chí phát triển khoa học 

và công nghệ (ĐHQG 

Tp. Hồ Chí Minh), số 

18, tr. 6-18. 

Võ Văn Dứt (2015). 

Mối quan hệ giữa thanh 

khoản cổ phiếu và cấu 
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Nghiên cứu thực 

nghiệm tại Việt Nam. 

Tạp chí công nghệ ngân 

hàng, số 117, tr. 16-26. 

Võ Văn Dứt (2016). 
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của yếu tố khoảng cách 
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công nghệ, số 24, tr. 75-

84. 

Võ Văn Dứt (2016). 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến tỷ suất sinh lợi của 

cổ phiếu: Bằng chứng 

thực nghiệm từ Sở giao 

dịch chứng khoán thành 

phố Hồ Chí Minh. Tạp 

chí Kinh tế & Phát 

triển, số 229, tr. 80-87. 

Võ Văn Dứt (2015). 

Khoảng cách văn hóa 

quốc gia và khả năng 
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phương của công ty đa 
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Trường 

Huy 

1977 TS 

(2012) 

PGS 

(2016) 

Kinh tế ứng 

dụng 

- Kinh tế 

nông 

nghiệp 

- Quản trị 

kinh 

doanh 

 

1. “Economic effecTS 

of labor migration on 

agricultural production 

of farm households in 

the Mekong River Delta 

region of Vietnam”, 

Asian and Pacific 

Migration 

Journal (ISI), 2016. 

2. “Migration: 

Practices, Challenges, 

and Impact” (book 

editor), Nova Science, 

2013 (Hoa Kỳ). 

3. “Analysis of labor 

migration flows in the 

Mekong Delta of Viet 

Nam” Springer, 2011. 

4. “Analysis of the 

 

04 

(NT) 

 

02 

(NT) 



92 

 

TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

employment choice for 

the Mekong River Delta 

region migrants in 

urban destinations in 

Vietnam”. CMPress, 

Korea, 2017. 

5. “Ước lượng giá trị 

kinh tế du lịch của 

thành phồ Cần Thơ theo 

phương pháp chi phí du 

lịch cá nhân”. Kinh tế 

và Phát triển, 2016  

6. “Phân tích mối tương 

quan giữa phát triển đô 

thị hóa và thu nhập tại 

vùng đồng bằng sông 

Cửu Long” Khoa học 

Thương mại, 2016. 

7. Herding behaviour in 

an emerging stock 

market: empirical 

evidence from 

Vietnam”. Research 

Journal of Business 

Management, (Scopus) 

2011. 

101.  000561 Trần Ái 
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Đoan 

Khôi  

 

 TS 

(2011) 

PGS 

(2014) 

Quản trị 

kinh doanh 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Le Nguyen Doan Khoi, 

2011, “Relationship 

quality in fish value 

chains: Buyers-suppliers 

management in the 

pangasius industry”, 

Springer, Scopus, ISSN: 

1574-0919; 

Le Nguyen Doan Khoi, 

2017, “Quality 

management and 

governance in the 

Pangasius export supply 

chain in Vietnam”, 

Journal of Centre for 

ASEAN Studies (CAS); 

03 03 

http://sareb-journal.org/
http://sareb-journal.org/
http://sareb-journal.org/


103 

 

TT 

 
MSCB 

Họ tên 

giảng 

viên 

Năm 

sinh 

Học vị 

Học 

hàm 

Chuyên 

môn 

đã được 

đào tạo 

(ghi theo 

tên bằng tốt 

nghiệp TS) 

Đủ điều 

kiện 

hướng 

dẫn NCS 

ngành 

Bài báo 1 

(tên tạp chí, năm đăng) 

Đã và đang chủ 

trì các nhiệm 

vụ KH và CN 

cấp cơ sở trở 

lên 

Cấp 

c.sở  

Cấp 

Bộ 

Antwerp University– 

Belgium, ISSN: 2031-

0641;  

Le Nguyen Doan Khoi, 

2019, “Analysis of 

Organic Pangasius 

Value Chain in the 

Mekong Delta, 

Vietnam”, European 

Journal of Business and 

Management Research, 

ISSN: 2057-1076) 

 

105.  1779 Nguyễn 
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Trọng 

Tuân 

1974 TS 

(2012) 

Khoa học 

sự sống 

Hóa hữu 

cơ 

Entomological 

Science15: 422-429 

(2012)  

Bioscience, 

Biochemistry, 

Biotechnology 75: 

1818-1822(2011) 

  

147.  1506 Phạm 

Vũ Nhật 

1978 TS 

(2012) 

PGS 

(2017) 

Hóa học Hóa hữu 

cơ 

Practical AspecTS of 

Computational 

Chemistry, Springer 

Science, 2014 

Challenges and 

Advances in 

Computational 

Chemistry and Physics, 

Springer Nature, 2017 

  

148.  1675 Đoàn 

Văn 

Hồng 

Thiện 

1980 TS 

(2012) 

PGS 

(2016) 

Công nghệ 

kỹ thuật 

hóa học 

Hóa hữu 

cơ 

Materials Science, 2015, 

50, 1575-1585  

Annals of Biomedical 

Engineering, 2015, 1-12 

3 0 

149.  1076 Nguyễn 
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