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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Vũ Thị Ngân
2. Năm sinh: 1987

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm: .............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
Học vị: Thạc sĩ ..................................................... Năm đạt học vị: 2012 .....................................
5. Chức danh nghiên cứu: Kỹ sư ............................. Chức vụ: .........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Tòa CT2B – Chung cư Quân đội Thạch Bàn - Tổ 9 - Phường Thạch Bàn –
Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội ..............................................................................................
7. Điện thoại: CQ: 024.629.40.183 ....... ; NR: ................................ ; Mobile: 0987 419 452 ........
8. Fax: ...................................................................... Email: vtngan@vnua.edu.vn ..........................
9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Khoa
học tự nhiên - Đại học
Quốc gia Hà Nội

Công nghệ hóa
học/Công nghệ hóa sinh
ứng dụng

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Khoa
học tự nhiên - Đại học
Quốc gia Hà Nội

Hóa phân tích

2012

11. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
3/2010 - nay

Vị trí công tác
Kỹ sư

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

Học viện Nông nghiệp Trâu Quỳ - Gia Lâm –
Việt Nam
Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT

1

Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Tên bài báo: “Xác
định đồng thời dư

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Đồng tác giả

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng
công trình)
Tạp chí Khoa học và
Phát triển

Năm công bố
2014

lượng kháng sinh
chloramphenicol
(CAP), florphenicol
(FF), thiamphenicol
(TAP) trong một số
sản phẩm động vật
bằng phương pháp
sắc ký lỏng khối phổ
(LC-MS/MS)“.
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 (nếu có)
TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1
2
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

1
2

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

Nghiên cứu ứng dụng
phương pháp sắc ký
lỏng khối phổ (LC/MSMS) để xác định đồng
thời dư lượng kháng
sinh nhón phenicol
trong một số sản phẩm
có nguồn gốc từ động
vật trên địa bàn Hà Nội

2012-2013

Cấp trường trọng
điểm

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu quá trình
tích lũy kim loại
trong cá chép nuôi tại
trại Quang Trung –
trường Đại học Nông
nghiệp Hà Nội

2014

Cấp trường

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thử
nghiệm chiến lược

2015

Cấp trường Việt – Bỉ

Đã nghiệm thu

2

phân tích hai bước
(sàng lọc và khẳng
định) để đánh giá
tình hình nhiễm độc
tố nấm mốc trong
thức ăn chăn nuôi
được bán trên địa
bàn Hà Nội
Nghiên cứu ảnh
hưởng của việc bổ
sung bã nghệ trong
khẩu phần tới sức sản
xuất thịt và độ vàng
da của gà JADABACO

Cấp trường

2017-2018

Chưa nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1
2
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

Các khoá đào tạo ngắn
Lớp bồi
dưỡng

Nơi đào tạo

Thời gian

Tên đề tài, khoá luận

Bằng/
Chứng
chỉ

Khoá học Chương trình 5 – 9 Thực hành phân tích các Chứng
thực hành
MEKARN tổ /4/2010
Polysaccarit phi tinh bột
chỉ
chức tại Viện
chăn
nuôi
Quốc gia
Khoá học lý Liên kết giữa
thuyết
tổ chức UAH
– CIUF và
trường
Đại
học
Nông
nghiệp Hà Nội
Khoá học Liên kết giữa
thực hành
Đại học Liege
- Bỉ và Đại
học
Nông
nghiệp Hà Nội

14
– Kiểm soát chất lượng và an Chứng
18/5/2012 toàn thực phẩm, phương chỉ
pháp đăng ký chứng nhận
chất lượng thực phẩm

19
– Thực hành phương pháp
22/3/2013 sàng lọc sinh học để phát
hiện và bán định lượng
Dioxin
3

Khóa học lý Liên kết giữa 25
– Ngăn chặn và kiểm soát Chứng
thuyết
và tổ
chức 30/9/2014 độc tố nấm mốc trong thực chỉ
thực hành
SEAMEO
phẩm và thức ăn chăn nuôi
BIOTROP và
Học
viện
Nông nghiệp
Việt Nam
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Xác nhận của đơn vị

Người khai
(họ, tên và chữ ký)

(ký tên, đóng dấu)

Vũ Thị Ngân

4

