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1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền   Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm: 17/08/1984 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị: Thạc sỹ     Năm đạt học vị: 2018  

4. Chức danh:       Chức vụ: Giảng viên 

5. Địa chỉ nhà riêng:  83, ngách 105/1 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

6. Điện thoại: CQ:     ; NR:     ; Mobile: 0966201281  

7. Fax:     Email: huyenlinh178@gmail.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 công nghệ thực phẩm Plovdiv, Bulgaria Thời gian đào tạo: 2003-2009 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học 

- Tên luận văn/khóa luận: Đề án xưởng sản xuất enzyme làm đông đặc sữa từ nguồn gốc vi sinh 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 04/03/2009 

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

- Nơi đào tạo:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam   Thời gian đào tạo: 2016-2018 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học 

- Tên luận văn: Xác định sự tương tác giữa hai protein AtERF8 và AtMPK3 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 09/2018 

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

- Nơi đào tạo:  Học viện Khoa học và Công nghệ      Thời gian đào tạo: 2019-2023 
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- Hình thức đào tạo: Chính Quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học 

- Tên luận án: Nghiên cứu mối tương quan giữa đá hình/đột biến gen, biểu hiện gen và kiểu hình 

miễn dịch trên bệnh nhân bạch cầu dòng tủy 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp:  

10. Trình độ ngoại ngữ: B2 

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 

Từ năm 03/2010 – nay  Giảng viên Bộ môn Công nghệ vi 

sinh – Khoa Công 

nghệ Sinh học 

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 

Vi sinh vật đại cương Công nghệ sinh học  

Thực hành Công nghệ vi sinh Công nghệ sinh học  

Thực hành Công nghệ protein-enzyme Công nghệ sinh học  

 

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 
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15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học 

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  2020 Hương dẫn thực 

hành Công nghệ 

protein-enzyme 

Chủ biên    

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.  2020 Impacts of culture 

conditions on 

ligninolytic enzyme 

(LIP, MNP and Lac) 

activity of five 

bacterial strains 

Vietnam Journal of 

Agricultural Sciences 

(Tạp chí Tiếng Anh 

của Học viện) 

Tham gia Pham Hong 

Hien, Tran 

Van Mau, 

Nguyen Thanh 

Huyen, Tran 

Thi Dao, 

Nguyen Van 

Giang, Tran 

Thi Hong 

Hanh, Nguyen 

Thi Cam Chau, 

Nguyen Xuan 

Canh 

ISSN 2588-

1299 
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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 

2.  2019 Đa hình gen GH, 

PIT1 ở giống gà 

Liên Minh 

KHKT chăn nuôi Tham gia Trần Thị Bình 

Nguyên, 

Nguyên Thị 

Thanh Trà, 

Phạm Thu 

Giang, Lê 

Công Toán, 

Nguyễn Hữu 

Đức, Nguyễn 

Thị Diệu Thúy, 

Nguyễn Mạnh 

Linh, Hoàng 

Thị Yến, Vũ 

Công Quý, Vũ 

Đức Quý, 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

ISSN 1859-

476X 

3.  2019 Tuyển chọn chủng 

xạ khuẩn kháng nấm 

Fusarium 

oxysporum gây bệnh 

trên chuối 

Khoa học Công nghệ 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

(Journal of Vietnam 

Agricultural Science 

and Technology) 

Tham gia Nguyễn Thành 

Trung, Trần 

Thị Hồng 

Hạnh, Nguyễn 

Thanh Huyền, 

Trần Thị Đào, 

Phạm Lê Anh 

Minh, Trần 

Hữu Định,Vũ 

Duy Thái Sơn, 

Nguyễn Thị 

Bích Ngọc, Lê 

Phương Anh, 

Nguyễn Xuân 

Cảnh 

ISSN 1859-

1558 

4.  2018 Optimization of  

culture conditions of 

Streptomyces 

antibioticus strain 

1083 to improve the 

antimicrobial activity 

against Aeromonas 

hydrophila 

Journal of 

Biotechnology 

Tham gia Nguyen Xuan 

Canh, Tran Thi 

Thu Hien, 

Nguyen Thanh 

Huyen, Pham 

Le Anh Minh, 

Tran Bao 

Tram, Nguyen 

Thi Thanh Mai 

ISSN 1811 - 

4989 

5.  2018 Characterization and 

identification of 

nitrogen-fixing 

bacteria isolated from 

agricultural soi 

Vietnam Journal of 

Science, Technology 

and Engineering 

 

Tham gia Tran Thi Thuy 

Ha, Thai Thi 

Lam, Nguyen 

Thanh Huyen, 

Nguyen Xuan 

Canh 

ISSN 2525-

2461 
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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 

6.  2018 Characterization and 

identification of a 

Streptomyces strain 

with biocontrol 

activity against 

Aeromonas hydrophila 

causing Haemorrhage 

disease in fish 

Vietnam Journal of 

Agricultural Science 

Tham gia Canh Xuan 

Nguyen, Thom 

Thi Dinh, 

Huyen Thanh 

Nguyen 

ISSN 2588-

1299 

7.  2017 Nghiên cứu tách 

dòng, biểu hiện và 

tinh sạch protein 

ERF8 từ cây 

Arabidopsis 

thaliana trong vi 

khuẩn Escherichia 

coli 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Tham gia Nguyễn 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

Thúy Hạnh, 

Nguyễn Huy 

Thuần, 

Nguyễn Xuân 

Cảnh 

ISSN 1859 - 

4581 

 

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) 
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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) 

8.  2020 Deodorizing 

pangasius oil from 

by-products using 

Absorbent and 

enzymatic methods 

Bioscience 

Research 

 

Tham gia Nguyen  

Thi Kim  

Hong, 

Pham  Thi  

Vui, 

Nguyen 

Thanh 

Binh, 

Luong 

Cong Loi, 

Truong 

Vinh 

Thanh, 

Nguyen 

Thanh 

Huyen, 

Nguyen 

Tuan Anh, 

Dang Tat 

Thanh, 

Nguyen 

Khac Bat 

and Bui 

Thi Thu 

Hien 

SCOPUS 

(Q4) 

IF 

0.737 

 

H-

index: 

8 

 

9.  2020        

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) 

10.  6th International 

Conference for the 

Development of 

Integrated Pest 

Management (IPM) 

in Asia and Africa. 

Niigata, Japan 

Characterization and 

identification of a 

streptomyces strain isolated 

in Vietnam that showed high 

activities against Rhzoctonia 

solani and Erwinia 

carotovora 

Tham gia Xuan Canh 

Nguyen, 

Thanh 

Huyen 

Nguyen, 

Hong Hanh 

Thi Tran    
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11.  Cloning and 

expression of 

MYB72 gene that 

involved in bacteria 

resistance 

Hội nghị khoa học toàn quốc 

lần thứ hai về nghiên cứu và 

giảng dạy sinh học ở Việt 

Nam. Đại học Sư phạm Đà 

Nẵng, thành phố Đà Nẵng. 

Tham gia 
Nguyen 

Phuong Anh, 

Nguyen Thi 

Nhan, 

Nguyen 

Thanh 

Huyen, Tran 

Thi Hong 

Hanh, 

 Pham Thi 

Dieu Linh, 

Pham Minh 

Trang, 

Tran Thi 

Thu Hien, 

Pham Thi 

Thu Huyen,  

Nguyen 

Xuan Canh 

 

 

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) 

12.       

13.       

 

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 
3/2018-

3/2019 

Sàng lọc và nghiên cứu các đặc điểm 

sinh học của các chủng xạ khuẩn có 

khả năng đối kháng với vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila gây bệnh 

trên cá. 

Cấp Học 

viện 

(Việt-Bỉ) 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Đã 

nghiệm 

thu 

2 
6/2017-

6/2019 

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật đối 

kháng trong phòng trừ một số bệnh 

trên nấm sỏ (Pleurotus sp.) và nấm 

linh chi (Ganoderma sp). 

Trọng điểm 

cấp Học 

viện 

Tham gia 

Đã 

nghiệm 

thu 

3 
4/2019-

4/2020 

Xác định tần số Alen/kiểu gen các 

gen ứng cử, liên quan đến đặc điểm 

sinh trưởng ở gà Liên Minh 

Cấp Học 

viện 

(Việt-Bỉ) 

Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Đã 

nghiệm 

thu 
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4 
4/2019-

4/2020 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến 

khả năng chuyển hóa urê của chủng 

vi khuẩn sinh urease phân lập từ chất 

thải chăn nuôi lợn 

Cấp Học 

viện 

(Việt-Bỉ) 

Tham gia 

Đã 

nghiệm 

thu 

5 
4/2019-

4/2020 

Sàng lọc và tuyển chọn các chủng xạ 

khuẩn có khả năng đối kháng với 

nấm Fusarium oxysporum f.sp 

cubense (FOCS) định hướng sản 

xuất chế phẩm phòng trừ bệnh héo 

rũ Panama trên chuối. 

Cấp Học 

viện 

(Việt-Bỉ) 

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.       

 

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.     

Hà Nội, ngày 30  tháng 11  năm 2019 

 

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

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

  

                                                                            

  

                                                                                                                     Nguyễn Thanh Huyền 


