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1. Họ và tên: Vũ Quỳnh Hương    Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm: 27/07/1987 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

    Học vị: Thạc sĩ     Năm đạt học vị: 2014  

4. Chức danh:       Chức vụ: Giảng viên  

5. Địa chỉ nhà riêng: Số 42, ngõ 46, đường Trâu Quỳ, tổ Vườn Dâu, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
   

6. Điện thoại: CQ: 62617718    ; NR:     ; Mobile: 0835150115  

7. Fax:     Email: vqhuong@vnua.edu.vn 

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

9.1. Tốt nghiệp đại học: 

- Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   Thời gian đào tạo: 2005-2009 
- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Bảo quản chế biến nông sản 
- Tên luận văn/khóa luận: Tuyển chọn và tối ưu hoá điều kiện nuôi cấy vi khuẩn Bacillus spp. sinh 
tổng hợp enzyme Chitosanase. 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 22/07/2009 
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ: 

- Nơi đào tạo: Royal Melbourne Institute of Technology  Thời gian đào tạo: 2013-2014 
- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm 
- Tên luận văn: Understanding freeze-drying behavior of bacteria 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 17/12/2014 
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ: 

- Nơi đào tạo:      Thời gian đào tạo:  
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- Hình thức đào tạo:  
- Ngành/Chuyên ngành:  
- Tên luận án:  
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp:  
10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

11. Trình độ tin học: Văn phòng 

12. Các lớp bồi dưỡng 
Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/chứng chỉ 

Processing and quality 
control of milk 

Gembloux Agro – Bio Tech, 
Belgium 

8 – 
11/2010 
 

Chứng chỉ 

Test in vitro for detection 
of endocrine disruptors 
and "dioxin" active 
substances in the 
environment of 
aquaculture and animal 
production 

University of Liège, Belgium 
 

11/2011 – 
1/ 2012 
 

Chứng chỉ 

Food value chain 
 

Kasetsart University, Thailand 
 

24/1 – 
6/2/2016 

Chứng chỉ 

 

13. Quá trình công tác 
Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2010- nay Giảng viên Bộ môn Công nghệ 
chế biến 

Học viện Nông nghiệp 
Hà Nội 

    
    
 

14. Hoạt động đào tạo 

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm 
Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm 

Đánh gía cảm quan thực phẩm Đại học 2010 – nay 
Công nghệ chế biến sữa Đại học 2010 – nay 

Nhập môn về khoa học và công nghệ 
thực phẩm 

Đại học 2019 

 

14.2. Hướng dẫn cao học 

TT Họ và tên 
học viên Đề tài luận án Cơ sở đào 

tạo 
Thời gian 
đào tạo 

Vai trò 
hướng dẫn 

1.       
2.       

 

14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh 
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TT Họ và tên 
Nghiên cứu sinh Đề tài luận án Cơ sở đào 

tạo 
Thời gian 
đào tạo 

Vai trò 
hướng dẫn 

1.       
2.       

 

15. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu:  

15.2. Các công trình khoa học đã công bố 

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn) 

TT Năm xuất 
bản Tên sách 

Mức độ tham gia  
(chủ biên, đồng tác 
giả, tham gia viết 

một phần) 

Các 
tác giả 
(Liệt 

kê theo 
thứ tự 
in trên 
sách) 

Nơi 
xuất 
bản 

Mã số chuẩn 
quốc tế ISBN 

Chuyên khảo  
1        
2        

Giáo trình  
3        
4        

Tham khảo  
5        
6        

Hướng dẫn  
7        
8        

 

b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số 
chuẩn quốc tế ISSN). 

TT 
Năm 
công 
bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập (nếu 
có), từ trang …. 
đến trang …., của 

tạp chí 

Mức độ 
tham gia 
(Tác giả 

chính/tham 
gia) 

Các tác 
giả (Liệt kê 
theo thứ tự 
in trên tạp 

chí) 

Mã số 
chuẩn 
quốc tế 
ISSN 

1.  2012 Nghiên cứu sản phẩm 
bột dinh dưỡng cho trẻ 
em bổ sung protein, 
canxi và kẽm từ cơ và 
xương cóc 

Tạp chí Khoa học 
và Phát triển 2012 
Tập 10, số 5: 707-
713  

 

Tham gia Ngô Xuân 
Dũng, Vũ 
Quỳnh 
Hương, 
Nguyễn 
Thị 
Hoàng 
Lan, 
Nguyễn 
Thị 
Hương, 
Đỗ Thị 
Thu Hiền 

1859-
0004 
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TT 
Năm 
công 
bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập (nếu 
có), từ trang …. 
đến trang …., của 

tạp chí 

Mức độ 
tham gia 
(Tác giả 

chính/tham 
gia) 

Các tác 
giả (Liệt kê 
theo thứ tự 
in trên tạp 

chí) 

Mã số 
chuẩn 
quốc tế 
ISSN 

2.  2016 Influence of protectants 
on lactobacillus 
plantarum subjected to 
freeze-drying  

 

Tạp chí KH Nông 
nghiệp VN 2016, 
tập 14, số 7: 1082-
1088  

 

Tác giả 
chính 

Vu Quynh 
Huong, 
Bee May 

 

1859-0004 

3.  2016 Isolation, identification, 
and preliminary 
characterization of 
bacillus subtilis with 
broad-range 
antibacterial activity 
from muong khuong 
chilli sauce  

 

Tạp chí KH Nông 
nghiệp VN 2016, 
tập 14, số 7: 1009-
1015  

 

Tham gia Nguyen 
Thi Thanh 
Thuy, Vu 
Thi 
Huyen 
Trang, Vu 
Quynh 
Huong, 
Trinh Thi 
Thu 
Thuy, 
Nguyen 
Thi Lam 
Doan, 
Tran Thi 
Na, 
Nguyen 
Hoang 
Anh 

 

1859-0004 

4.  2016 Effect of Trichoderma 
sp. tc1 and its extract on 
growth inhibition and 
aflatoxin production of 
Aspergillus flavus and 
Aspergillus parasiticus  

 

Tạp chí KH Nông 
nghiệp Việt Nam 
2016, tập 14, số 
10: 1581 - 1587  

 

Tham gia Nguyen 
Thi Thanh 
Thuy, Luu 
Thi 
Phuong 
Thao, Vu 
Quynh 
Huong, 
Nguyen 
Van 
Giang 

 

1859-0004 

 

c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 
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STT 
Năm 
công 
bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập 
(nếu có), từ 

trang …. đến 
trang …., của 

tạp chí 

Mức độ 
tham gia 
(Tác giả 

chính/tham 
gia) 

Các tác 
giả (Liệt 
kê theo 

thứ tự in 
trên tạp 

chí) 

Phân loại 
chất lượng 
tạp chí: ISI,  

SCOPUS, 
khác ... (nếu 

có) 

Chỉ 
số 
IF 

(nếu 
có) 

Chỉ 
số H 

(nếu 
có) 

5.          

6.          
d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước 

TT Tên, thời gian và 
địa điểm HN/HT 

Tên báo cáo khoa học 
được đăng trong kỷ yếu 

Mức độ 
tham gia 
(Tác giả 

chính/tham 
gia) 

Các tác giả 
(Liệt kê theo 
thứ tự in trên 

kỷ yếu) 

 Mã số 
chuẩn quốc 
tế ISBN của 
Proceedings 

(nếu có) 
7.  Các chất gây rối 

loạn nội tiết và 
thách thức trong 
sản xuất nông 
nghiệp, 
Hà Nội, 11/2011 

Mạng lưới phân phối 
thuốc bảo vệ thực vật: 
Nghiên cứu trường hợp tại 
xã Cẩm Hoàng, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải 
Dương  

Tác giả 
chính 

Vũ Quỳnh 
Hương, Đào 

Thị Hiệp, 
Phạm Kim 
Đăng, Vũ 
Đình Tôn 

 

8.  Các chất gây rối 
loạn nội tiết và 
thách thức trong 
sản xuất nông 
nghiệp, 
Hà Nội, 11/2011 

Đánh giá việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật 
trong sản xuất: Nghiên 
cứu trường hợp tại xã 
Cẩm Hoàng, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

Tham gia Đào Thị 
Hiệp, Vũ 
Quỳnh 
Hương, 

Phạm Kim 
Đăng, Vũ 
Đình Tôn 

 

 

e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế 

TT Tên, thời gian và 
địa điểm HN/HT 

Tên báo cáo khoa học được 
đăng trong kỷ yếu 

Mức độ 
tham gia 
(Tác giả 

chính/tham 
gia) 

Các tác giả 
(Liệt kê theo 
thứ tự in trên 

kỷ yếu) 

 Mã số chuẩn 
quốc tế ISBN 

của 
Proceedings 

(nếu có) 

9.  Agriculture 
development in 
the context of 
international 
integration: 
opportunities and 
chanllenges 

Bacteriocins as food 
preservatives 
 

Tham gia NANNAN 
Catherine, 
VU Quynh 
Huong, 
NGUYEN 
Thi Thanh 
Thuy and 
MAHILLON 
Jacques 
 

978-604-924-
245-8 

10.  4th AFSA 
International 
conference on 
Food safety and 
food security 

Antibacterial activity of 
Lactobacillus brevis 
HQV07 isolated from 
Vietnamese fermented food 
against foodborne 

Tác giả 
chính 

Huong 
Quynh Vu, 
Sébastien 
Paquet, 
Catherine 
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pathogens. Nannan, 
Thuy Thanh 
Thi Nguyen 
and Jacques 
Mahillon 

 

 

f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài) 

TT Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 
Trách 
nhiệm 

Kết quả 
nghiệm 

thu 

I Đề tài 

1 2009-2010 Nghiên cứu cải thiện hương thơm 
sữa chua đậu nành Trường Tham gia 

Đã 
nghiệm 

thu 

2 
2011-2012 

 

Nghiên cứu sản phẩm bột dinh 
dưỡng cho trẻ em bổ sung protein, 
canxi và kẽm từ cơ và xương cóc 

Việt Bỉ Tham gia 
Đã 

nghiệm 
thu 

3 2010-2012 

Test in vitro for detection the 
endocrine disruptors and dioxin- 

like present in the environment of 
aquaculture and animal production  

Việt Bỉ Tham gia 
Đã 

nghiệm 
thu 

4 2015-2017 

Screening, characterization and 
production of antimicrobial peptides 

produced by GRAS (Generally 
Recognized As Safe) bacteria from 

Vietnamese fermented food 

Việt Bỉ Tham gia 
Đã 

nghiệm 
thu 

5 2017-2019 

Beta-galactosidase of food grade 
bacteria: from screening to 
production and preliminary 

application 

Việt Bỉ Tham gia  

II Dự án 

1 2012 
Đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm của doanh nghiệp chế 
biến tỉnh Hải Dương 

Việt Bỉ Tham gia 
Đã 

nghiệm 
thu 

2      

III Nhiệm vụ KH&CN khác 

1      

2      
 
g) Bằng phát minh, sáng chế 

STT Ngày, tháng, 
năm cấp Tên bằng  Số Quyết định/Số 

văn bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả 

1.       

2.       
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h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

STT 
Ngày, 

tháng, năm 
cấp 

Hình thức và nội dung giải 
thưởng 

Số Quyết định 
Tổ chức đã trao tặng 

1.      
2.      

 

 

15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học 
TT Tên tổ chức Tên hoạt động  Vai trò tham gia 

1.     
2.     

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2019 
 

Xác nhận của đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 
(họ, tên và chữ ký) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Vũ Quỳnh Hương 


