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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Bình 

2. Năm sinh: 12/09/1976                       3. Nam/Nữ: Nam 

3. Địa chỉ nhà riêng: Số 22, ngõ 55, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 

4. Điện thoại: CQ:  ........................... ; NR:   ............................. ; Mobile: 0912201944 

5. Fax:  ............................................................. Email: ntbinh@vnua.edu.vn 

6. Tổ chức làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan 

Điện thoại người Lãnh đạo: .................................. 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

7. Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Chuyên ngành: Khoa học cây trồng  Năm công nhận: 2012 

8. Học hàm cao nhất: ...........................Ngành: ................................. Năm được phong:..... 

9. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Cây trồng 1998 

Thạc sĩ Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Chọn giống cây trồng 2006 

Tiến sĩ Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Khoa học cây trồng 2012 

Sau tiến sĩ    

 

11. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng  của bón phân hữu 
cơ vi sinh  đến năng suất, chất lượng cây thuốc lá và tính chất sinh hóa học của đất trồng 
thuốc lá tại tỉnh Bắc Giang 

Ngành/chuyên ngành: Khoa học cây trồng 

12. Ngoại ngữ: Anh văn Trình độ: B1 

13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

 - Trình độ đại học:  

+ Vi sinh vật đại cương (2TC; Khoa học môi trường; Khoa học đất; Nông học; Nông 

nghiệp; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp). 

+ Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp (2TC; Khoa học đất). 



+ Công nghệ sinh học xử lý môi trường (2TC; Khoa học môi trường; Nông học; Chăn 

nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Thú y). 

 - Trình độ thạc sĩ: 

+ Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường (2TC; 

Khoa học môi trường). 

+ Công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường (2TC; Khoa học môi trường; Khoa học đất) 

 - Trình độ tiến sĩ:  

14. Ngành/Chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì và tổ chức thực hiện tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam (dành cho cán bộ cơ hữu): 

 - Trình độ đại học:ngành/chuyên ngành 

 - Trình độ thạc sĩ: 

 - Trình độ tiến sĩ:  

15. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công 

tác 
Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1998 - 2005 Cán bộ 

chuyên môn 

Viện Kinh tế Kỹ 

thuật thuốc lá 

Thanh Xuân – Hà Nội 

2006 - Nay Giảng viên Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Gia Lâm – Hà Nội 

 

16. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

 

17. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

    

 

18. Giải thưởng(nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

 

19. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 ..........................................................................................................................................  

 

20. Danh sách học viên cao học đã và đang hướng dẫn (nếu có): 



- Danh sách học viên cao học đã hướng dẫn thành công: 

TT Họ và tên HVCH Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Lương Văn Đức 2014 Đánh giá hiện trạng môi 

trường và đề xuất biện 

pháp nhằm bảo vệ môi 

trường làng nghề thôn 

Phúc Lâm, xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

2 Đỗ Thanh Hiền 2015 Hiện trạng và giải pháp 

bảo vệ môi trường làng 

nghề tái chế kim loại xã 

Đại Bái, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

3 Đào Thị Thu 

Quỳnh 

2015 Đánh giá hiện trạng và 

đề xuất một số giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tài nhà máy chế 

biến nhựa thông, phường 

Phương Đông, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

4 Cao Thị Tươi 2015 Đánh giá hiện trạng môi 

trường và đề xuất biện 

pháp nhằm bảo vệ môi 

trường làng nghề tái chế 

nhựa Minh Khai, xã Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

5 Bùi Thị Ngọc Anh 2016 Đánh giá thực trạng và 

đề xuất một số giải pháp 

quản lý môi trường tại 

các mỏ khai thác than lộ 

thiên thành phố Cẩm 

Phả - Quảng Ninh 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

6 Nguyễn Trường 

Giang 

2016 Đánh giá hiện trạng và 

đề xuất một số giải pháp 

bảo vệ môi trường tại 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 



khu công nghiệp Hoằng 

Long, phường Tào 

Xuyên, thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

7 Đỗ Thủy Hoa 2016 Đánh giá hiện trạng và 

đề xuất một số giải pháp 

quản lý nước thải khu 

công nghiệp Quang 

Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

8 Bùi Phương Thảo 2016 Đánh giá hiệu quả hệ 

thống xử lý nước thải 

của Khu công nghiệp Lễ 

Môn tại thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

9 Bùi Thị Huệ 2017 Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp quản lý chất thải 

tại bệnh viện phụ sản 

tỉnh Thanh Hoá 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

10 Cao Thị Dạ Ngân 2017 Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp quản lý chất thải 

tại bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

- Danh sách học viên cao học đang hướng dẫn: 

TT Họ và tên HVCH Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Trương Nhật Anh 2016 Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường 

tại khu vực cụm làng 

nghề khai thác chế 

biến đá xã Yên Lâm, 

huyện Yên Định 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

21. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

- Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công: 

TT Họ và tên NCS Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 



     

     

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 

TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

 

22. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng công trình) 

Năm công 

bố 

1 Bài báo: Quy trình sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh vật đa 

chức năng và hiệu quả của 

loại phân này bón cho cây lạc 

xuân trên đất bạc màu Hiệp 

Hòa – Bắc Giang. Tạp chí 

Khoa học Kỹ thuật Nông 

nghiệp – Trường Đại học 

Nông nghiệp I – Tập V số 

1/2007.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

Nông nghiệp – 

Trường Đại 

học Nông 

nghiệp I – Tập 

V số 1/2007. 

2007 

2 Bài báo: “Ảnh hưởng của 

phân hữu cơ vi sinh Sông 

Gianh trên một số lượng đạm 

bón khác nhau đến cây và đất 

trồng thuốc lá tại Lục Nam, 

Bắc Giang vụ xuân 2009”. 

Tạp chí Khoa học và Phát 

triển – Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội – Tập 8, số 5-

2010.  

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học và Phát 

triển – Trường 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

– Tập 8, số 5-

2010. 

2010 

3 Bài báo “Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phân hữu cơ vi 

sinh đa chức năng (KC04-04) 

đến cây và đất trồng thuốc lá 

tại Lục Nam, Bắc Giang vụ 

xuân 2009”, Tạp chí Khoa 

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học đất – Hội 

Khoa học đất 

Việt Nam, 

(36), 2011, tr. 

67-72. 

2009 



học đất – Hội Khoa học đất 

Việt Nam, (36), 2011, tr. 67-

72.  

4 Bài báo “Ảnh hưởng của việc 

phối trộn phân hữu cơ vi sinh 

đa chức năng (KC04-04) với 

phân hóa học đến năng suất 

và chất lượng thuốc lá 

nguyên liệu”, Tạp chí Khoa 

học và phát triển – Trường 

Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội, 9(3), 2011, tr. 347-353.  

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học và phát 

triển – Trường 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội, 

9(3), 2011, tr. 

347-353. 

2011 

5 Bài báo “Ảnh hưởng của 

phân hữu cơ vi sinh Sông 

Gianh với lượng đạm bón 

khác nhau đến cây và đất 

trồng thuốc lá tại Lục Nam, 

Bắc Giang vụ xuân 2010”, 

Tạp chí Khoa học đất – Hội 

Khoa học đất Việt Nam, 

2011, (37), tr. 28-32.  

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học đất – Hội 

Khoa học đất 

Việt Nam, 

2011, (37), tr. 

28-32. 

2011 

6 Bài báo “Hiện trạng và một 

số yếu tố môi trường thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh”, Tạp chí Khoa học đất 

– Hội Khoa học đất Việt 

Nam, 2014, (43), tr. 65-71. 

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học đất – Hội 

Khoa học đất 

Việt Nam, 

2014, (43), tr. 

65-71. 

2014 

7 Bài báo “Ứng dụng mô hình 

SWAT (Soil and water 

Assessment tool) để xây 

dựng bản đồ xói mòn đất và 

dự báo tiềm năng xói mòn 

đất trên địa bàn huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh”, Tạp 

chí Khoa học đất – Hội Khoa 

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học đất – Hội 

Khoa học đất 

Việt Nam, 

2014, (43), tr. 

154-162. 

2014 



học đất Việt Nam, 2014, 

(43), tr. 154-162. 

8 Bài báo “Kết quả đánh giá 

hiện trạng môi trường huyện 

Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh”,  

Tạp chí Khoa học và phát 

triển – Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội, 12(1), 2014, 

tr. 32-42. 

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học và phát 

triển – Trường 

Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội, 

12(1), 2014, tr. 

32-42. 

2014 

9 Bài báo “Tuyển chọn và 

đánh giá khả năng sử dụng 

xạ khuẩn để xử lý phụ phẩm 

sau thu hoạch quả vải”, Tạp 

chí Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, 270, 2015, 

tr. 42-48. 

Đồng tác giả Tạp chí Nông 

nghiệp và phát 

triển nông 

thôn, 270, 

2015, tr. 42-48. 

2015 

10 Bài báo “Ứng dụng mô hình 

SWAT để xây dựng bản đồ 

xói mòn, sạt lở đất và dự báo 

nguy cơ sạt lở tại 3 bãi xả 

thải than của thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh”, Tạp 

chí Khoa học đất – Hội Khoa 

học đất Việt Nam, 2015, 

(46), tr. 22-27. 

Tác giả chính Tạp chí Khoa 

học đất – Hội 

Khoa học đất 

Việt Nam, 

2015, (46), tr. 

22-27. 

2015 

11 Bài báo: The effects of 

arbuscular mycorrhizal fungi 

inoculation on Pb removal of 

fern (Pteris vittata L.) from 

polluted soil. 

Tác giả chính Tạp chí khoa 

học và phát 

triển - Học viện 

Nông nghiệp 

Việt Nam 

2016 

12 Giáo trình: Thực tập vi sinh 

vật chuyên ngành. Nhà xuất 

bản Nông nghiệp, Hà Nội 

2007.  

Đồng tác giả Nhà xuất bản 

Nông nghiệp, 

Hà Nội 2007. 

2007 

13 Giáo trình: Công nghệ vi 

sinh vật trong sản xuất nông 

Đồng tác giả Nhà xuất bản 

Khoa học tự 

nhiên và Công 

2010 



nghiệp. Nhà xuất bản Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ, 

Hà Nội 2010.  

nghệ, Hà Nội 

2010. 

14 Giáo trình: Công nghệ sinh 

học xử lý môi trường. Nhà 

xuất bản Lao động và Xã hội, 

Hà Nội 2011.  

Đồng tác giả Nhà xuất bản 

Lao động và 

Xã hội, Hà Nội 

2011. 

2011 

15 Bài giảng: Công nghệ sinh 
học trong bảo vệ môi trường. 
Nhà xuất bản Đại học Nông 
nghiệp, Hà Nội 2015. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản 

Đại học Nông 

nghiệp, Hà Nội 

2015. 

2015 

 

23. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lênhoặc đã 

và đang tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ trở lên 

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ 

khác đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc 

Chương 

trình(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Đề tài : Phân lập tuyển chọn 

giống vi sinh vật mới và xây 

dựng quy trình sản xuất phân 

hữu cơ vi sinh vật bón cho cây 

trồng (B2006-11-23) 

2006-2007 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Đề tài : Áp dụng công nghệ 

sản xuất phân bón hữu cơ tại 

chỗ từ phế thải đồng ruộng 

bằng phương pháp sinh học 

bón cho cây trồng và  góp 

phần giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường  tỉnh Hải Dương 

(MT.20.ĐHNN1-08). 

2008 Cấp Tỉnh Đã nghiệm thu 

Đề tài : Nghiên cứu một số 

biện pháp sử dụng rơm rạ tại 

ruộng bón cho lúa trên đất 

2008-2009 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 



phù sa sông Hồng (B2008-11-

113). 

Dự án : Phúc tra Bản đồ đất 

các huyện Hà Trung, Hậu Lộc 

và thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh 

Hóa 

2011-2012 Cấp Tỉnh Đã nghiệm thu 

Dự án : Quy hoạch bảo vệ 

môi trường thành phố Uông 

Bí tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2012-2013 
Cấp Thành 

phố 
Đã nghiệm thu 

Đề tài: Nghiên cứu sản xuất 

và sử dụng phân hữu cơ từ 

phụ phẩm quả vải tại vùng 

Lục Ngạn – Bắc Giang 

2014-2015 
Cấp Bộ 

B2014-11-47 Đã nghiệm thu 

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của bón phân hữu cơ vi sinh 

vật đến tính chất sinh hóa học 

của đất và năng suất, chất 

lượng cây thuốc lá tại huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

2009 

Cấp trường 

T2009-04-85-

NCS 

Đã nghiệm thu 

Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng 

của phân hữu cơ vi sinh vật đa 

chức năng (KC04-04) đến một 

số tính chất sinh hóa học của 

đất và năng suất, chất lượng 

cây thuốc lá vụ xuân 2010 tại 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

2010 

Cấp trường 

T2010-04-66-

NCS 

Đã nghiệm thu 

 



24. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ 

sở dữ liệuISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi 

chung là danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có 

mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả 

chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 

bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện 

thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh. 

 

TT 

Tên công trình 

(bài báo, công 

trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

1     

 

Đối chiếu với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông 
tư 08/2017/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tôi đủ tiêu chuẩn 
để tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ với vai trò: 

Tham gia giảng dạy học phần thạc sĩ : X  

Tham gia hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ:    X 

Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ :  X 

Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS :  X       Hướng dẫn phụ cho NCS:  X  
 

                                                                      Hà nội, ngày  o8 tháng 10 năm 2017 
Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thế Bình 




