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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – 

Phụ lục V) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Nguyễn Tú Điệp ............................................................. Giới tính: Nam ......................  

Ngày, tháng, năm sinh:22/03/1985 .............................  Nơi sinh: Hà Nội ........................................   

Quê quán: Trâu Quỳ-Gia Lâm-Hà Nội .......................................... Dân tộc: Kinh ........................  

Học vị cao nhất: Thạc sỹ ............................ Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam ...................  

Chức danh khoa học cao nhất: N/A................................................... Năm bổ nhiệm: N/A ..............  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên ..................................................................  

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Vi sinh vật-Khoa Môi trƣờng-Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: N/A ................................. NR: N/A........................DĐ: 01699569389 ......  

Fax: N/A .......................... E-mail: ntdiep@vnua.edu.vn ................................................................  

Số CMND: 012548889....................  Ngày cấp: 28/07/2005..........Nơi cấp: Hà Nội .......................  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy .....................................................................................................................  

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội .....................................................................................  

Ngành học: Khoa học đất ................................................................................................................   

Nước đào tạo: Việt Nam ...............................................................  Năm tốt nghiệp: 2008 ...............  

Bằng đại học 2: N/A ......................................................................  Năm tốt nghiệp: N/A ................  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học đất .............................................  Năm cấp bằng: 2011 .........  

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội ...............................................................................  

- Tiến sĩ chuyên ngành: N/A ..............................................................  Năm cấp bằng: N/A ..........  

Nơi đào tạo: N/A .........................................................................................................................  

- Tên luận án: N/A .........................................................................................................................  

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 Mức độ sử dụng: Tốt 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Năm 2009-đến nay Bộ môn Vi sinh vật-Khoa Môi 

trường-Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

 
 
ả nh 3x4 
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TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Nghiên cứu vật liệu sinh học nhằm tái 

tạo thảm thực vật phủ xanh đất trống 

đồi núi trọc. 

2012-2013 Cấp trường Tham gia 

2 Nghiên cứu biện pháp canh tác để 

nâng cao hiệu quả trồng cây phi lao 

tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa. 

2014 Cấp trường Tham gia 

3 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 Tham gia 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Nghiên cứu một số đặc điểm hóa học lân của đất đỏ 

phát triển trên đá bazan trồng cà phê tỉnh Đắk Nông. 

2010 Tạp chí Khoa học đất 

số 34 (Tr 20-25) 

2 Kết quả nghiên cứu chất lượng nước thải ở một số cơ 

sở sản xuất làng nghề huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang. 

2011 Tạp chí Khoa học đất 

số 37 (Tr 43-48) 

3 Nghiên cứu xác định các nguyên liệu chính để sản 

xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm thực vật phủ 

xanh. 

2014 Tạp chí Nông nghiệp 

& PT Nông thôn số 06 

(Tr 111-116) 

4 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp canh 

tác đến tính chất nông sinh học đất cát ven biển 

trồng cây phi lao huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa. 

2015 Tạp chí Nông nghiệp 

& PT Nông thôn số 11 

(Tr 107-114) 

5 Bài giảng: Công nghệ sinh học trong bảo vệ môi 

trường. 

2014 NXB Nông nghiệp 

6 Bài hội thảo quốc tế: Status of phosphorus 

solubilizing microorganism in some kind of alluvial 

soils cultivating wet rice. 

2016 Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

7 Hiện trạng hệ vi sinh vật phân giải lân trên một số 

loại đất phù sa trồng lúa nước vùng đồng bằng sông 

Hồng. 

2018 Tạp chí khoa học 

trường đại học Cần 

Thơ.  54:7B (79-85) 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm  

Xác nhận của cơ quan Ngƣời khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
 
         

ThS. Nguyễn Tú Điệp 


