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 BiÓu B1-4-LLCN 
10/2014/TT-BKHCN 

 

 

Lý lÞch khoa häc 

cña c¸ nh©n thùc hiÖn chÝnh nhiÖm vô KH&cn1  
 

            ®¨ng ký Chñ nhiÖm nhiÖm vô:                
                                        ®¨ng ký Tham gia thùc hiÖn nhiÖm vô

2
: 

 

          

1. Hä vμ tªn: Trần Thị Huyền 

2. N¨m sinh: 1983                         3. Nam/N÷: Nữ 

 

4. Häc hμm:                                                               N¨m ®−îc phong häc hμm: 

    Häc vÞ: Thạc sỹ. N¨m ®¹t häc vÞ: 2010 

5. Chøc danh nghiªn cøu: 

    Chøc vô: 

6. §Þa chØ nhμ riªng: 114/10B, đường Nguyễn Khuyễn, tổ 17 
Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang                               

7. §iÖn tho¹i: CQ: 058.8331149                         Mobile: 0988860693 

8. Fax:                                                                 E-mail: huyentt@ntu.edu.vn 

9. Tæ chøc - n¬i  lμm viÖc cña c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm:  

     Tªn tæ chøc : Trường Đại học Nha Trang 

     Tªn ng−êi L·nh ®¹o:   Trang Sĩ Trung                                

     §iÖn tho¹i ng−êi L·nh ®¹o: (058) 2243868  

     §Þa chØ tæ chøc: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa 

10. Qu¸ tr×nh ®μo t¹o 

BËc ®μo t¹o N¬i ®μo t¹o Chuyªn m«n Năm tốt nghiệp 

§¹i häc Đại học Thủy sản Công nghệ chế biến Thủy sản 2005 

Th¹c sü Đại học Nha Trang Công nghệ Sau thu hoạch 20010 

Thùc tËp sinh 
khoa häc 

Đại học liên hiệp 
quốc, Chương trình 
đào tạo thủy sản  

Quản lý chất lượng  9/2015 - 3/2016 

                                                           
1 MÉu Lý lÞch nμy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tμi/®Ò ¸n hoÆc 
dù ¸n SXTN cÊp Quèc gia. Lý lÞch ®−îc tr×nh bμy vμ in ra trªn khæ giÊy A4.  
2 NÕu ®¨ng ký tham gia, ghi sè thø tù theo môc 12 b¶n thuyÕt minh ®Ò tμi KHCN hoÆc môc 10 b¶n thuyÕt 
minh ®Ò tμi KHXH/®Ò ¸n hoÆc môc 11 b¶n ThuyÕt minh dù ¸n SXTN t−¬ng øng. 
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11. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 
 

Thêi gian  
(Tõ n¨m ... 

®Õn n¨m...) 

VÞ trÝ c«ng t¸c Tæ chøc c«ng t¸c §Þa chØ Tæ chøc 

6/2007-
04/2010 

Giảng dạy, học Thạc sỹ Bộ môn CN chế biến 
TS, Khoa Chế biến, 
Đại học Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu, 
Nha Trang 

05/2010-
8/2015 

Giảng dạy Bộ môn CN chế biến 
TS, Khoa Chế biến, 
Đại học Nha Trang 

02 Nguyễn Đình Chiểu, 
Nha Trang 

9/2015-
03/2016 

Thực tập sinh Đại học liên hiệp 
quốc, Chương trình 
đào tạo thủy sản 

Thành phố Reykjavik, 
Iceland 

04/2016 - nay Giảng dạy Bộ môn CN Chế biến 
Thủy sản, Khoa Công 
nghệ thực phẩm, Đại 
học Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu, 
Nha Trang 

 
12. C¸c c«ng tr×nh c«ng bè chñ yÕu  

(liÖt kª tèi ®a 05 c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· c«ng bè liªn quan ®Õn nhiÖm vô KH&CN ®¨ng ký trong 

5 n¨m gÇn nhÊt) 

TT 
Tªn c«ng tr×nh 

(bμi b¸o, c«ng tr×nh...) 

Lμ t¸c gi¶ 
hoÆc 

lμ ®ång t¸c 
gi¶ 

c«ng tr×nh 

N¬i c«ng bè 
(tªn t¹p chÝ ®· 

®¨ng c«ng tr×nh) 
N¨m c«ng bè 

1 Tách chiết collagen từ da cá tra 
(Pangasius hypophthalmus) bằng 
phương pháp hóa học 

Tác giả chính 2012 Khoa học công 
nghệ thủy sản 

2 Estimating the posibility of using 
sonication to improve 
deproteinization by Alclase in 
chitin production 

Đồng tác giả  2013 Khoa học công 
nghệ thủy sản 

 

13. Sè l−îng v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n 

dÉn, gièng c©y trång ®· ®−îc cÊp…  

 (liªn quan ®Õn ®Ò tμi, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

TT Tªn vμ néi dung v¨n b»ng  N¨m cÊp v¨n b»ng 

   

14. Sè c«ng tr×nh ®−îc ¸p dông trong thùc tiÔn  

(liªn quan ®Õn nhiÖm vô KH&CN ®¨ng ký - nÕu cã) 

TT Tªn c«ng tr×nh 
H×nh thøc, quy m«, ®Þa chØ ¸p 

dông 

Thêi gian 
(b¾t ®Çu - kÕt 

thóc) 
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15. C¸c ®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr× hoÆc tham gia  

(trong 5 n¨m gÇn ®©y thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

Tªn ®Ò tμi/®Ò 

¸n,  

dù ¸n,nhiÖm 

vô kh¸c  

®· chñ tr× 

Thêi gian 

(b¾t ®Çu - kÕt thóc) 

Thuéc Ch−¬ng tr×nh 

(nÕu cã) 

T×nh tr¹ng ®Ò tμi 

(®· nghiÖm thu, ch−a 
nghiÖm thu) 

    

Tªn ®Ò tμi/®Ò 

¸n,  

dù ¸n, nhiÖm 

vô kh¸c ®· 

tham gia 

Thêi gian 

(b¾t ®Çu - kÕt thóc) 

Thuéc Ch−¬ng tr×nh 

(nÕu cã) 

T×nh tr¹ng ®Ò tμi 

(®· nghiÖm thu, ch−a 
nghiÖm thu) 

    

 

16. Gi¶i th−ëng  

(vÒ KH&CN, vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm,... liªn quan ®Õn ®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

TT H×nh thøc vμ néi dung gi¶i 
th−ëng 

N¨m tÆng th−ëng 

   

17. Thμnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vμ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c  

(liªn quan ®Õn ®Ò tμi, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

 
 

 

Khánh Hòa, ngμy 14 th¸ng 02 n¨m 2017 
 

Tæ chøc - n¬i  lμm viÖc cña c¸ nh©n 

®¨ng ký chñ nhiÖm (hoÆc tham gia 

thùc hiÖn chÝnh) ®Ò tμi/®Ò ¸n, Dù ¸n3 

(X¸c nhËn vμ ®ãng dÊu) 

 
§¬n vÞ ®ång ý vμ sÏ dμnh thêi gian cÇn thiÕt 

®Ó ¤ng, Bμ …... chñ tr× (tham gia) thùc hiÖn  
®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n  

 
 

c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm  

(hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh)  

®Ò tμi/®Ò ¸n, Dù ¸n 

(Hä, tªn vμ ch÷ ký) 

 
 
 
 
 
 

Trần Thị Huyền 
 

 

                                                           
3 Nhμ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nμo th× kh«ng cÇn lμm thñ tôc x¸c nhËn nμy. 


