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       LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 Ngày   21   Tháng   5   Năm  2016 

 

1. Họ và tên   : NGUYỄN THỊ THU HẰNG  

2. Giới tính   : Nữ  

3. Ngày tháng năm sinh : 21/10/1976  

4. Nơi sinh   : Thành phố Thái  Nguyên  – Việt nam. 

5. Nguyên quán  : Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ  : Tổ 16, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên  

    : Điện thoại + 0919 962 586 /0280 3852884 

    : Fax +84.280.852921 

    : Email:      hangtnvn@tuaf.edu.vn;  hangtnvn@gmail.com    

7. Quá trình đào tạo: 

7.1 Đào tạo văn hóa 

Bậc học 
Năm 

(từ/đến) 
Tên trường Địa điểm Văn bằng 

PTCS-I 1982-1987 
1. Hóa thượng   

2. Đồng Quang 
Thái Nguyên  - Việt Nam Văn bằng 

PTCS-II 1987-1991 Nguyễn Du Thái Nguyên – Việt Nam Văn bằng 

PTTH 1991-1994 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên  - Việt Nam Văn bằng 

7.2 Đào tạo chuyên nghành  

Đại học 
9/1994 - 

8/1998 

Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên 

Thành phố Thái 

Nguyên  - Việt Nam 

Kỹ sư nông 

nghiệp 

Sau đại học 

3/2002 - 

8/2004 

Đại học quốc gia 

Sunchon 

Thành phố Sunchon, 

Hàn quốc 

Thạc sỹ 

Nông học 

4/2007 – 

3/2011 

Đại học quốc gia 

Kyushu 

Thành phố Fukuoka, 

Nhật bản 

Tiến sỹ 

Nông học 
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7.3 Bồi dưỡng khác 

- 11-2000: Bồi dưỡng nâng cao về kỹ thuật sau thu hoạch. Chương trình hợp tác bởi Đại học 

Nông nghiệp Hà nội và tổ chức NGO của các nước nói tiếng Pháp, tại Đại học Nông nghiệp 

1 Hà nội. (1 tháng);  

- 8-2005: Bồi dưỡng nâng cao công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại Viện Lâm nghiệp – 

Hà nội (1 tháng); 

- 3-2006: Tham gia tập huấn chương trình đào tạo nâng cao Công nghệ sinh học trong nông 

nghiệp. Chương trình hợp tác giữa Đại học Nông lâm Thái nguyên và Viện Cây lương thực 

và cây thực phẩm - Hải Dương – Việt nam (3 tháng);  

- 11/2012: Tập huấn về “Bảo vệ Môi trường và Công nghệ xanh” (EPGT) – Trường Đại 

học Thanh Hoa, Đài Loan (2 tuần). 

- 7-10/2013: Đào tạo ngắn hạn về quản lý giống tốt và chất lượng giống cây trồng (Sản xuất 

nông nghiệp Công nghệ cao) tại Trung tâm JICA Tsukuba – JICA Tokyo – Nhật bản (3 

tháng). 

8. Khả năng ngoại ngữ 

Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt 

Hàn Quốc Khá T.Bình T.Bình T.Bình 

Nhật Khá Khá T.Bình T.Bình 

9.  Các Báo cáo khoa học  

- 1997: Thực hiện thành công – Báo cáo đề tài nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên  

Tên đề tài: Xử lý, chế biến và bảo quản mơ mận sau thu hái;  

-1998: Bảo vệ tốt Luận văn Đại học  

Tên đề tài: Thử nghiệm một số phương pháp để nâng cao khả năng chín cho quả Hồng 

Thạch Thất (Diospyros virginiana L.); 

- 9/2001: Tham dự Hội thảo khoa học “Khảo nghiệm các giống Lúa cạn trên đất dốc Việt 

nam” – Do viện nghiên cứu lúa IRRI và ĐH Nông lâm Thái nguyên phối hợp tổ chức – Tại 

Thái nguyên, Việt nam. Ủy viên - Thư ký hội thảo; 

-10/ 2003: Dự hội thảo báo cáo khoa học tại Hàn Quốc. 

Tên báo cáo: Bệnh nấm mốc ở dâu tây  
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- 10/2004: Tham dự Hội thảo khoa học của Hiệp hội – Tạp chí- khoa học Bệnh cây tại Hàn 

quốc (1 tuần); 

- 10/2009: Dự hội thảo báo cáo khoa học tại Nhât bản. 

Tên báo cáo: Đa dạng di truyền và khả năng lai tạo giữa các loài khác nhau của Đỗ quyên 

(Rhododendron simsii) và Nhật bản; 

- 3/2010: Dự hội thảo khoa học tại Nhật bản 

Tên báo cáo: Sắc tố của hoa Đỗ quyên dại ở Việtnam; 

-3/2011: Hoàn thành xuất sắc luận án Tiến sỹ khoa học Nông nghiệp tại Đại học Kyushu, 

Nhật bản 

Tên đề tài: Một số nghiên cứu trong đa dạng sinh học và những ứng dụng của Đỗ quyên 

(Rhododendron simsii) phân bố ở Việt nam. 

- 11/2012: Tham dự hội thảo khoa học “Bảo vệ Môi trường và Công nghệ xanh” (EPGT) – 

Trường Đại học Thanh Hoa, Đài Loan (2 tuần).  

Tên báo cáo: Tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở một số Tỉnh phía bắc Việt nam. 

- 9/2013: Tham dự Hội nghị Công nghệ sinh học Quốc gia năm 2013. Trung tâm Hội nghị 

Quốc gia Hà Nội. 

- 6/2014: Tham dự Hội thảo quốc tế "Phát triển bền vững và giảm dân tộc thiểu số nghèo ở 

Miền núi", Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên 

- 11/2015: Tham dự Hội thảo quốc tế về quản lý môi trường bền vững và phát triển sinh kế 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu (LDEM), Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

 10. Thành viên của hiệp hội, tạp chí nghiên cứu khoa học 

- Thành viên tạp chí khoa học Bệnh cây, Hàn quốc; 

- Thành viên tạp chí khoa học Nông nghiệp-Làm vườn, Nhật bản. 

- Thành viên tạp chí khoa học Nông nghiệp-Làm vườn, Đài loan. 

11. Quá trình công tác 

- 1999 - 2001: Giảng viên khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Kiêm 

nghiệm nhân viên văn phòng dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp các 

tỉnh miền núi phía bắc Việt nam;   

- 2004 – 2007: Giảng viên khoa Nông học, nghiên cứu  viên phụ trách kỹ thuật phòng nuôi 

cấy mô Viện Khoa học sự sống, ĐH Nông lâm Thái nguyên; 
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- 7/2011-6/2012: Chương trình Tiên Tiến; Phòng Quản lý Khoa học-Hợp tác Quốc tế, 

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Giảng viên kiêm nghiệm Khoa-Khoa học Cơ bản; 

- 7/2012-4/2015: - Điều phối viên - Quản lý các chương trình đào tạo liên kết - Trung tâm 

đào tạo và phát triển quốc tế; Giảng viên kiêm nghiệm Khoa-Khoa học Cơ bản, Trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên.  

- 4/2015 – Nay:  Cán bộ Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, trường Đại học 

Nông Lâm Thái Nguyên. Giảng viên kiêm nghiệm Khoa-Khoa học Cơ bản, Trường Đại học 

Nông lâm Thái Nguyên. 

+ Ủy viên Ban tổ chức; Phó Ban thư ký; Hội thảo quốc tế LDEM – Trường ĐH Nông Lâm; 

Ủy viên Ban biên tập cuốn Proceedings of the International Conference ISBN 

978-604-60-2164-3 NXB Nông nghiệp Hà nội; 

12. Các đề tài đã đang tham gia 

12.1 Đề tài cấp đại học 

(1) Bậc đại học (khi là SV): Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu phương pháp sử lý 

chát cho một số giống hồng sau khi thu hái”, 1997 (nhóm trưởng); 

(2) Đề tài cấp Đại học 2005-2006: Thử nghiệm một số môi trường phù hợp cho việc  nhân 

nhanh invitro của các giống Lan rừng quý hiếm tại Thái nguyên (lan hài, tai châu đỏ…) 

(3) Đề tài cấp Đại học 2006-2007: Thử nghiệm một số biện pháp nhân nhanh invitro của các 

giống Lan rừng quý hiếm tại Thái nguyên (lan hài, tai châu đỏ…) 

12.2 Đề tài cấp Tỉnh 

(1) Nghiên cứu thay đổi cơ cấu cây trồng vào đất một vụ tại huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng 

Sơn (2009 - 2010);  

(2) Áp dụng công nghệ sinh học (nuôi cấy invitro) để nhân nhanh cây khoai sọ (Colocasia 

esculenta (L.) Schott) phục vụ cho thương mại hóa tại tỉnh Bắc Kạn (2009-2010); 

(3) Nâng cao khả năng nhân nhanh vùng trồng dược liệu và đưa ra sản xuất hàng hóa cây 

Giảo cổ lam 5-9 lá tại Tỉnh Bắc Cạn (2014-2016). 

12.3 Đề tài cấp Bộ 

(1) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng của một số 

giống gấc nếp (Momordica cochinensis) tại Đại học Nông Lâm Thái nguyên (2009-2010). 

(2) Nghiên cứu về kỹ thuật canh tác bền vững của cây sắn có năng suất tốt, chất lượng cao tại 

Bắc Kan (2012 - 2013) 
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(3) Khai thác và phát triển nguồn gạo địa phương di truyền (Đổng đèo bụt, Khẩu nua Trạng 

and Khảu nua Đeng) tại tỉnh Hà Giang (2013-2016) 

12.4 Đề tài cấp Quốc gia 

(1) Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán tỷ lệ phân bón nitơ cho ngô bằng cách sử dụng 

phân tích hình ảnh kỹ thuật số, trong hợp tác với đại học UC Davis, Hoa Kỳ. (2011 - 2013). 

(2) Nghiên cứu phát triển cây cao lương ngọt ở vùng trung du và miền núi phía Bắc là nguồn 

nguyên liệu tiềm năng cho sản xuất nhiên liệu sinh học, trong hợp tác với Nhật Bản. (2012 - 

2014). 

13. Các báo cáo chuyên đề khác gần đây 

- 2013: Đánh giá mô hình đào tạo ngoại ngữ tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí 

Minh (UEF) 

- 2013:  Đánh giá mô hình đào tạo Anh ngữ trong hệ thống giáo dục Nhật Bản 

- 2013: Đánh giá mô hình giảng dạy ngôn ngữ kết nối có sự tương tác nhóm tại Trường ĐH 

Queensland – Úc. 

- 11/2012 và 11/2014: Báo cáo đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường do phế thải sinh hoạt 

cộng đồng ở Việt nam (báo cáo tại Đài Loan) 

- 2015 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng, năng xuất cho 3 

giống lúa Đổng Đẹo Bụt, Khảu Nua Trạng và Khảu Nua Đeng  

14. Các bài báo và các công trình đã công bố  

- 2005: Tên bài:  Vi khuẩn S1-0210 là tác nhân chống trị được bệnh nấm mốc xám ở dâu tây, 

Tạp chí khoa học Bệnh cây tại Hàn quốc Số 21(1): 59-63 (2005): 

- 10/2010: Tên bài: Sự so sánh về tính trạng, đặc điểm hình thái của hoa Đỗ quyên 

(Rhododendron simsii) phân bố ở Việt nam và Nhật bản, Tạp chí khoa học Trường ĐH 

Kyushu - Nhật bản Vol. 55(2): 233-237; 

- 3/2011:  Tên bài: Các sắc tố của loài hoa Đỗ quyên (Rhododendron simsii) phân bố ở Việt 

nam và Nhật bản, tạp chí khoa học Nông nghiệp, Nhật bản ISSN 1882-3351, 

Vol.80(2):206-213; 

- 11/2015: Tên bài: Nghiên cứu và xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu ISBN 

978-604-60-2164-3 NXB Nông nghiệp Hà nội; 

-  11/2015: Tên bài: Sử dụng mô hình Parasuraman để phân tích Gaps ở đó bị giới hạn trong 

dịch vụ sản xuất chè, ISBN 978-604-60-2164-3 NXB Nông nghiệp Hà nội; 



 6 

- 11/2015: Tên bài: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sau khi thu hồi đất, , 

ISBN 978-604-60-2164-3 NXB Nông nghiệp Hà nội. 

 Xác nhận Trường ĐHNL 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Người viết 

 

 

 

 

 

 

   PGS. TS. Trần Văn Điền                    TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

 


