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1. Họ và tên:Thân Thế Anh 

2. Năm sinh:   1990                                        3. Nam/Nữ: Nam  

 

4. Học hàm: Thạc sĩ     Năm được phong học hàm: 2020 

    Học vị:           Năm đạt học vị: 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên 

    Chức vụ: 

6. Địa chỉ nhà riêng: đường Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ: 02438768039                          Mobile: 0389909287 

8. Fax:                                                                   E-mail: anhctt53@gmail.com 

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:  

     Tên tổ chức : Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

     Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan                                   

     Điện thoại người Lãnh đạo: 84 24 38276346  

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

10. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo  Nơi đào tạo  Chuyên môn  Năm tốt 

nghiệp  

Đại học Đại học Nông nghiệp Hà Nội Khoa học cây trồng 2013 

Thạc sĩ Đại học Macquarie, Úc Khoa học sinh học 2020 

11. Quá trình công tác  
   

Thời gian  
(Từ năm ... đến năm...)  

Vị trí công 

tác  
Tổ chức công 

tác  

Địa chỉ Tổ chức  

  7/2013 – 12/2013   Nghiên 

cứu viên 

  Viện Bảo vệ 

thực vật 

  Đông Ngạc, Từ Liêm, 

Hà Nội 

01/2014 – hiện tại Giảng viên Học viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Nội 

12. Các công trình công bố chủ yếu  



(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm 

gần nhất)  

   

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 Khả năng phân biệt kích thước 

tuổi ký chủ của ong ký sinh sâu 

tơ Cotesia vestalis 

(Hymenoptera: Braconidae) 

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

Nông nghiệp, số 6, 

2014:116-121 

2014  

2 Cải dại Rorippa indica (L.) Hiern 

ký chủ thích hợp cho sâu tơ 

Plutella xylostella (Lepidoptera: 

Plutellidae) tổn tại trên đồng 

ruộng 

Đồng tác giả  Tạp chí Bảo vệ 

thực vật 

2017  

3 Crowded developmental 

environment promotes adult sex-

specific nutrient consumption in 

a polyphagous fly 

Đồng tác giả  Frontiers in 

Zoology 

2019  

4 Interactions between ecological 

factors in the developmental 

environment modulate pupal and 

adult traits in a polyphagous fly 

Đồng tác giả  Ecology and 

Evolution 

2019  

5 Life tables and feeding habits of 

Proprioseiopsis lenis (Acari: 

Phytoseiidae) and implications 

for its biological control potential 

in Southeast Asia 

Đồng tác giả  Systematic & 

Applied 

Acarology 

2019  

6 Integrative developmental 

ecology: a review of 

density-dependent effects on 

life-history traits and 

host-microbe interactions in 

non-social holometabolous 

insects 

Tác giả  Evolutionary 

Ecology 

2020  

7 Parental Microbiota Modulates 

Offspring Development, Body 

Mass and Fecundity in a 

Polyphagous Fruit Fly 

Đồng tác giả  Microorganisms 2020  

8 Effects of carbohydrate types on 

larval development and adult 

traits in a polyphagous fruit fly 

Đồng tác giả  Journal of Insect 

Physiology 

2020  



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  

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)  

   

TT  Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng  

         

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)  

   

TT  Tên công trình  
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng  

Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc)  

            

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

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)  

   

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)  

Đặc điểm sinh học sâu 

xanh da láng 

Spodoptera exigua 

Hubner gây hại cây 

hành hoa và hiệu lực 

của chế phẩm nấm 

Beauveria bassiana 

trong công tác phòng 

trừ  

2015 - 2016  Đề tài sinh viên NCKH  Đã nghiệm thu  

Nghiên cứu và đề xuất 

cây trồng vụ đông trên 

đất trồng lúa tại xã 

Châu Quang, huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ 

An  

2015 - 2016  Đề tài sinh viên NCKH  Đã nghiệm thu  

            

Tên đề tài,dự án,nhiệm 

vụ khác đã tham gia  

Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc)  

Thuộc Chương trình  

(nếu có)  

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu)  

Xác định thành phần và 

tiềm năng sử dụng nhện 

bắt mồi họ Phytoseiidae 

trong phòng chống bọ 

trĩ và nhện đỏ tại Viêt 

Nam  

2016 - 2018  Đề tài NC cơ bản  Đã nghiệm thu  



Nghiên cứu ảnh hưởng 

của cây ký chủ cải dại 

Rorippa indica L. đến 

một số đặc điểm sinh 

học của sâu tơ Plutella 

xylostella Linnaeus 

(Lepidoptera: 

Yponomeutidae) và sâu 

xanh bướm trắng Pieris 

rapae (Lepidoptera: 

Pieridae)”  

2015 - 2016  Đề tài cấp Học viện  Đã nghiệm thu  

            

16. Giải thưởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)  

   

TT  Hình thức và nội dung giải thưởng  Năm tặng thưởng  

         

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)  

   

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

   

                                           Người khai lý lịch 

 

         
 

          Thân Thế Anh 


