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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN  
 

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hảo     Giới tính: Nam 

2. Ngày, tháng, năm: 16,03,1986 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị:  Tiến sĩ      Năm đạt học vị: 2019  

4. Chức danh:  Giảng viên     Chức vụ:  

5. Địa chỉ nhà riêng:  phường Long biên, quận Long biên, hà nội  

6. Điện thoại: CQ:     ; NR:     ; Mobile: 0985578395  

7. Fax:     Email: nguyen_hao1638@yahoo.com 

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:  Đại học nông nghiệp Hà Nội    Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 

- Tên luận văn/khóa luận: Research on breeding and cultivating of cymbidiums Hong Hoang Sapa 

cultivar 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2008 

9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ: 

- Nơi đào tạo:  Đại học bách khoa Hà Nội    Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ sinh học  

- Tên luận văn: Characterization of lignin peroxidase from Aspergillus flavus and its application in 

improving the quality of packaging pulp 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2011 

9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ: 
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- Nơi đào tạo:  Đại học tổng hợp Muenster, CHLB Đức    Thời gian đào 

tạo: 4 năm 02 tháng 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 

- Tên luận án: Novel antibiotic-free carbohydrate-based approaches to disrupt pathogenic bacterial 

virulence 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 28.11.2019 

10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh: C1, tiếng Đức: B1 

11. Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ nghiên cứu, 

viết và công bố bài báo khoa học 

12. Các lớp bồi dưỡng 

Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/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 

2008-12/2012 Cán bộ kinh 

doanh 

04/2009- 04/2012: 

Trưởng vùng miền núi 

phía Bắc- Công ty cổ 

phẩn khử trùng Việt 

Nam_chi nhánh phía 

Bắc (147 Hồ Đắc Di- 

Đống Đa- Hà Nội.) 

05/2012- 08/2012: 

Trưởng đại diện phía 

Bắc - Công ty TNHH 

kỹ thuật sinh học 

Mekong (Phường Cô 

Giang- Quận 1- 

Tp.HCM) 09/2012-

12/2012: Trưởng vùng 

miền núi phía Bắc- 

Công ty TNHH nông 

nghiệp tiên tiến Hà 

Nội (16A4 Đầm Trấu- 

P. Bạch Đằng. Q.Hai 

Bà Trưng- Hà Nội) 

Hà Nội, Sài Gòn 

2013 đến nay Cán bộ giảng 

dạy 

Bộ môn Sinh học - 

Khoa Công nghệ sinh 

học - Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà 

Nội 

    

 

14. Hoạt động đào tạo 
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14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm 

Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm 

Sinh học đại cương Đại học/công nghệ sinh học Từ 2013 đến nay 

Dược phẩm nano Đại học/công nghệ sinh 

dược 

Dự kiến giảng dạy từ năm 

2022 

 

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 

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). 
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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 

1.  2013 "Research on 

extraction and 

identified a number of 

bioactive flavonoids 

from plantextracts, 

fish lettuce (houttuynia 

cordata Thunberg) 

harvested in Hanoi" 

Journal of Biology 

2013, 35(3se): p 183-

187 

Tác giả liên 

hệ 

Hoang Van 

Tuan, Pham 

Huong Son, 

Nguyen Thi 

Hien, Nguyen 

Dinh Luyen, 

NguyenThanh 

Hao 

 

2.  2014 " Nghiêncứu một số 

giải pháp kỹ thuật tách 

pha nhằm hoàn thiện 

quy trình tách dầu dừa 

tinh khiết bằng 

côngnghệ không gia 

nhiệt", 

Tuyển tập báo 

cáo"Diễn đàn đổi 

mới-chìa khóa cho sự 

phát triển bền vững", 

Bộkhoa học công 

nghệ, Số 01, tháng 10 

năm 2014 

Đồng tác giả Nguyễn 

Phương, 

Nguyễn 

Thanh Hảo, 

Trịnh Tất 

Cường, Phạm 

Hương Sơn, 

Hoàng 

VănTuấn, 

Nguyễn Trịnh 

Hoàng Anh, 

Bùi Xuân 

Phương, Mã 

Thị Bích 

Thảo, Nguyễn 

Ánh Ngọc 

 

3.        

 

c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

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) 

4.  2017 Chitosan/Cyclodextrin/TPP 

Nanoparticles Loaded with 

Quercetin as Novel 

Bacterial Quorum Sensing 

Inhibitors 

Molecules 

2017, 22 (11), 

1975 

Tác giả 

chính 

Nguyen 

Thanh 

Hao, 

Francisco 

M. 

Goycoolea 

ISI 3.3  

5.          

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

6.       

7.       

 

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) 

8.       

9.       

 

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 01-12/2014 
Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật 

có hoạt tính phân giải lignin 

Đề tài sinh 

viên NCKH 

Chủ 

nhiệm 

Đã 

nghiệm 

thu 

2 2012-2014 

"Nghiên cứu điều chế dung dịch Nano 

bạc và thử nghiệm khả năng phòng 

trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum 

Smith gây bệnh héo xanh trong điều 

kiện môi trường nhân tạo" 

Đề tài cấp 

Trường (do 

dự án Việt 

Bỉ hỗ trợ 

kinh phí) 

Thành 

viên tham 

gia 

Đã 

nghiệm 

thu 

II Dự án 

1      

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.     

Trâu Quỳ, ngày 27 tháng 04 năm 2021 

 

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

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
                                     (Đã kí) 

  
 

 

          Nguyễn Thanh Hảo 


