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1. Họ và tên: Phạm Thu Giang 

2. Năm sinh: 1976  3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Học hàm: .............................................................. Năm được phong học hàm:

  

    Học vị: Kỹ sư                 Năm đạt học vị: 1998 

5. Chức danh nghiên cứu:       Kỹ sư                      Chức vụ: 

6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  

7. Điện thoại: CQ: 04.62617653       ; NR:   ...................................... ; Mobile: 0982240100 

8. Fax:  ...................................................................... Email: ptgiang@vnua.edu.vn 

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

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

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

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55 

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

10. Quá trình đào tạo 

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

Đại học ĐH Nông Nghiệp Hà Nội CNTY 1998 
 

ĐH Nông Nghiệp Hà Nội CNTY 
 

ĐH Nông Nghiệp Hà Nội 
 

Thạc sỹ    

Nghiên cứu sinh    

Thực tập sinh khoa học    

 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

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

1999 -2002 Tổ rèn nghề Trại thí nghiệm thực tập Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

2003 - 2008 Phòng Kỹ thuật  Công ty cổ phần 

DABACO Việt Nam 

Thành phố Bắc Ninh 

2009 - nay Kỹ sư Khoa Công nghệ sinh học Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố) 

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 Polymorphism candidate 

genes of indigenous 

Đồng tác giả Vietnam journar of 

Agricultural sciences- 
2018 
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Lien Minh chickens Vietnam National 

University of Agriculture 

2 Nghiên cứu xây dựng 

phương pháp bảo 

quản lạnh tinh trùng 

lợn Piétrain kháng 

stress trong nitơ lỏng ( 

-196oC) 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và 

phát triển - Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

2014 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

2   

 

14. 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) 

1    

2    

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

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) 

Nghiên cứu sử dụng 

enzyme Hyaluronidase 

trong phân tách lớp tế 

bào cumulus bao quanh 

trứng dê phục vụ công 

nghệ tạo phôi trong ống 

nghiệm  

2010 Cấp Học viện Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng 

phương pháp bảo quản 

lạnh tinh trùng lợn 

Piietsrain kháng stress 

trong nitơ lỏng  

(-1960C) 

 

2013 Cấp Học viện Đã nghiệm thu 

Đánh giá mối liên quan 

giữa đa hình gen PRL, 
2018 Cấp Học viện Đã nghiệm thu 
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NPY và tính trạng sản 

xuất trứng ở giống gà 

Liên Minh 

 

16. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

2   

 

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

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

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

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

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

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

Hà Nội, ngày 20  tháng  6 năm 2019. 
 

 

 

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

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Phạm Thu Giang 
 

 

 


