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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN  
 

 

1. Họ và tên: PHẠM THỊ THU HẰNG     Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm: 29/04/1984 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị: Thạc sĩ     Năm đạt học vị: 2012  

4. Chức danh:       Chức vụ:  

5. Địa chỉ nhà riêng:    

6. Điện thoại: CQ:     ; NR:     ; Mobile: 0975852904  

7. Fax:     Email:  thuhang@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: 024.6261.7586 

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: 2003-2008 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm 

- Tên luận văn/khóa luận:  

- 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 Nông nghiệp Hà Nội  Thời gian đào tạo: 2010 - 2012 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 

- Tên luận văn:  

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2012 

9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ: 

- Nơi đào tạo:      Thời gian đào tạo:  

- Hình thức đào tạo:  
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- 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:  

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 

2009-nay Kỹ sư Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Trâu Quỳ - Gia Lâm – 

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 
   

 

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:  

Cơ chế phân tử của cây trồng đối với các stress sinh học (nấm, khuẩn..) và phi sinh học (nhiệt, hạn, 

mặn, dinh dưỡng..) 
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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 2021 

Plant regeneration of 

Amomum tsaoko 

Crevost & Lemarié in 
vitro 

AGRITECH-IV-2020: 

IOP Conf. Series: 

Earth and 

Environmental Science 

677 (2021) 042065 
IOP Publishing 

doi:10.1088/1755-

1315/677/4/042065 

Đồng tác giả 

Khuat Quyet Van, 

Nguyen Thanh Hai, 

Nguyen Thi Lam 
Hai, Pham Thi Thu 

Hang, R Kirakosya1 

and E Kalashnikova 

 

2 2020 

Nghiên cứu nhân nhanh 

Giảo cổ lam 

(GYNOSTEMMA 

PENTAPHYLLUM 

(THUNB.) MAKINO) 

bằng công nghệ khí 

canh 

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam 
Đồng tác giả 

Nguyễn Thanh Hải, 

Kalashnikova E.A., 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh, Phạm Thị Thu 

Hằng, Kim Thị Vân, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hân, Đặng Thị 

Phương Anh, Đinh 

Trường Sơn, Nguyễn 

Thị Lâm Hải, Đặng 
Thị Thanh Tâm, Ninh 

Thị Thảo, Nông Thị 

Huệ,  Nguyễn Xuân 

Trường 

 

3 2019 

Nghiên cứu nhanh 

giống in vitro Thảo quả 

(Amomum aromaticum 

Roxb.) 

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam 

2019, 17(7): 577-587. 
Đồng tác giả 

Nguyễn Thanh Hải, 

Nguyễn Thị Dinh, 

Nguyến Thị Thơm, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hân, Nguyễn Thị 

Lâm Hải, Đinh 

Trường Sơn, Đặng 

Thị Thanh Tâm, 

Phạm Thị Thu Hằng 
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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 

4 2018 

Nghiên cứu nhân giống 

in vitro cây dâu tây 

giống Smia nhập nội từ 
Mỹ 

Tạp chí khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam, tập 15, số 12, 

1670 - 1680 
Đồng tác giả 

Nông Thị Huệ, Phạm 

Thị Thu Hằng, Tưởng 

Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh, Nguyễn Thị 

Lâm Hải, Nguyễn 

Thanh Hải 

1859-0004 

5 2016 

Quy trình nhân nhanh 

in vitro cây chuối tây có 

nguồn gốc Thái Lan 

(Musa spp) 

Tạp chí KH cấp Ngành Đồng tác giả 
Nguyễn Thị Lâm Hải,  

Phạm Thị Thu Hằng 

 

6 2015 

In vitro micropagation 

and Folwer induction of 

Rosa sericea Lindl. 

Journal of Sciences and 

Development Vol. 13, 

No.4: 606 – 613.   

Đồng tác giả 

Nguyen T.P.T,  
Đang Q.B,  

Nguyen T.T,  

Nguyen T.T.L,  

Phạm Thị Thu Hằng,  

Đặng Thị Thanh Tâm,  

Nguyễn Thị Lâm Hải,  

Ninh Thị Thảo,  

Nguyễn Thanh Hải   

 

7 2013 

Nhân nhanh invitro cây 

trầu bà cánh phượng 

(Philodendron xandu). 

Tạp chí Khoa học và 

Phát triển, tập 11, số 6, 

pp. 826-832. 
Đồng tác giả 

Phạm Thị Thu Hằng, 

Nguyễn Thanh Hải, 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh, Nguyễn Thị 
Thủy, Đặng Thị 

Thanh Tâm, Nguyễn 

Thị Phương Thảo 

 

8 2011 

Quan hệ di truyền giữa 

các giống dưa chuột, 

các dòng tự phối được 

phân lập và ưu thế lai 

Tạp chí Khoa học và 

phát triển, số 6, trang 

875 – 885 

Đồng tác giả 

Ngô Thị Hạnh, Vũ 

Đình Hòa, Nguyễn 

Thị Phương Thảo, 

Nông Thị Huệ, 

Nguyễn Thị Thủy, 

Phạm Thị Thu Hằng 

1859-0004 

9 2011 

Genetic diversity of 

maize (Zea mays L.) 

accessions using inter-

simple sequence repeat 
(ISSR) markers 

Journal of Southern 

Agriculture, 42 (9): 

1029-1034. 

 

Đồng tác giả  

 

10 2011 

Phát hiện gen kháng 

bệnh bạc lá lúa Xa7, 

Xa21 ở các dòng bố 

bằng chỉ thị phân tử 

Tạp chí khoa học và 

phát triển, Tập 9, số 2, 
204- 210 

Đồng tác giả  

 

11 2009 

Đánh giá một số đặc 

tính nông sinh học và 

khả năng kháng virus 

PVX, PVY của 8 dòng 

khoai tây nhị bội 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và Phát triển Nông 
Thôn 

Đồng tác giả  

 

 

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) 

   

 

      

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) 

 
 

    

 

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) 

1.       

f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài) 
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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 
1/2012-

12/2012 

Nghiên cứu tạo rễ tơ của cây Tam thất, 

ngũ gia bì chân chim phục vụ sản xuất 

sinh khối bằng Bioreactor. Mã số: 

LC.04.TN10/11-15 

Bộ KHCN 

Thành 

viên tham 
gia 

Đã nghiệm 

thu 

2 1- 12/2012 

Nghiên cứu điều khiển sự ra hoa in vitro 

của hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá 

bỏng).  

Bộ KHCN 

Mã số B2012-

11-15 

Thành 

viên tham 

gia 

Đã nghiệm 

thu 

3 
11/2010- 

6/2012 

Nghiên cứu qui trình trồng trọt và nhân 

nhanh in vitro cây hoa Exacum  affine 

(Gentianaceae)  nhập nội 

Đề tài cấp 

trường 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Đã nghiệm 

thu 

4 1- 12/2014 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển 

gene trong tạo giống kháng bệnh virus 

xoăn vàng lá cà chua của Việt Nam. 

Đề tài nhánh 

cấp Nhà 

nước. 

Mã số:116/ 

HĐ – KHCN 

Thành 

viên tham 

gia 

Đã nghiệm 

thu 

5 
1/2014 – 

12/2014 

Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Đan sâm (Salvia 

miltiorrhiza Bunge) bằng vi khuẩn 

Agrobacterium rhizogenes và bước đầu 

thiết lập quá trình nhân nuôi rễ tơ. 

Đề tài cấp 

trường 

Mã số: 
T2014-11-52 

Thành 

viên tham 
gia 

Đã nghiệm 

thu 

6 1 – 12/2014 Xây dựng quy trình nhân nhanh invitro 

cây dâm bụt cảnh (Hibiscus rosa-sinensis). 

Đề tài cấp 

trường 

Mã số T2014-

10-51-TT 

Thành 

viên tham 

gia 

Đã nghiệm 

thu 

7 
1/2014 – 

12/2016 

Nghiên cứu tính thích ứng và quy trình 

nhân giống chuối tây nguồn gốc Thái Lan 

bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Hà Nội 

Đề tài Sở KH 

& CN Hà Nội 

Thành 

viên tham 

gia 

Đã nghiệm 

thu 

8 
1/2014 – 

12/2014 Nuôi cấy mô rong sụn 
Viện Nghiên 

cứu Hải Sản 

Thành 

viên tham 

gia 

Đã nghiệm 

thu 

9 
1/2018 – 

12/2018 

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro giống Địa lan 

Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) 

HD đề tài 

sinh viên 

NCKH 

HD nhóm 
SVNCKH 

Đã nghiệm 

thu 

10 
1/2019 – 
12/2019 

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro giống hoa 

đồng tiền Song hỷ đỏ (Gerbera L. 

marmolada) 

HD đề tài 
sinh viên 

NCKH 

HD nhóm 

SVNCKH 

Đã nghiệm 
thu 

11 
3/2019 – 

3/2020 

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược 

trong việc nâng cao phẩm chất tinh dịch gà 

sáu ngón giống 

Đề tài Việt – 

Bỉ 

Thành 

viên tham 

gia 

 

12 
3/2019 – 

3/2020 

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro 

Thảo quả (Amomum aromaticum) 

Đề tài Việt – 

Bỉ 
Chủ nhiệm 

đề tài 
 

13 1 – 12/2020 

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân 

nhanh in vitro cây Hông (Paulowlia 

fortunei) 

ĐT trọng 

điểm cấp HV 

Thành 

viên tham 
gia 

 

14 1 – 12/2020 

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây 

Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis 

Georgi). 

ĐT cấp Học 

viện 

Thành 

viên tham 

gia 
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15 
4/2020 – 

4/2021 

Nghiên cứu nhân nhanh cây Giảo cổ lam 

(GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM 

(THUNB.) MAKINO) bằng công nghệ khí 
canh 

Đề tài Việt – 

Bỉ 
Chủ nhiệm 

đề tài 

 

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.       

 

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.     

Fukuoka, ngày 27 tháng 4  năm 2021 

 

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

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

   

 

                                                                                                                               Phạm Thị Thu Hằng 


