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LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: ĐẶNG THÚY NHUNG
26/06/1976
2. Năm sinh:
3. Nam/Nữ: Nữ
3. Địa chỉ nhà riêng: Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
4. Điện thoại: CQ: 024 36294018; NR: ........; Mobile: 01657269829/0912056396
5. Fax: ............................................................. Email: nhungthuydang@gmail.com
6. Tổ chức 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
7. Học vị cao nhất: TS
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Năm công nhận: 2010
8. Học hàm cao nhất: PGS
Ngành: Chăn nuôi
Năm được phong: 2015.
9. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên cao cấp
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Đại học

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Trường Đại học
Nông nghiệp I Hà
Nội

Chăn nuôi/Chăn nuôiThú y

1998

Thạc sĩ

Vrije Universiteit
Brussel (VUB),
Vương quốc Bỉ

Sinh học phân tử và Công
nghệ sinh học

2004

Tiến sĩ

Đại học Kobe, Nhật Khoa học về Sinh học
Bản
Nông nghiệp/Dinh dưỡng
động vật

2010

Sau tiến sĩ
11. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ:
Ngành/chuyên ngành: Chăn nuôi
12. Ngoại ngữ: tiếng Anh
Trình độ: C
13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có):
- Trình độ đại học: Dinh dưỡng động vật, Đánh giá chất lượng thức ăn, Nguyên lý
và áp dụng hệ thống HACCP trong SXTĂ chăn nuôi, Công nghệ sản xuất thức ăn công
nghiệp, Bệnh dinh dưỡng vật nuôi.

- Trình độ thạc sĩ: Dinh dưỡng động vật nâng cao, Độc chất trong thức ăn và bệnh
dinh dưỡng.
- Trình độ tiến sĩ: Những tiến bộ mới trong dinh dưỡng động vật; Thức ăn bổ sung
và phụ gia: vai trò, cách sử dụng và an toàn thực phẩm trong sử dụng thức ăn bổ sung và
phụ gia; Chế biến và bảo quản thức ăn hạt, thức ăn nguồn gốc động vật, công nghệ sản
xuất thức ăn hỗn hợp.
14. Ngành/Chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì và tổ chức thực hiện tại Học viện
Nông nghiệp Việt Nam (dành cho cán bộ cơ hữu):
- Trình độ đại học: Dinh dưỡng động vật, Đánh giá chất lượng thức ăn, Nguyên lý
và áp dụng hệ thống HACCP trong SXTĂ chăn nuôi, Công nghệ sản xuất thức ăn công
nghiệp, Bệnh dinh dưỡng vật nuôi
- Trình độ thạc sĩ:
- Trình độ tiến sĩ:
15. Quá trình công tác
(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công
tác

1999 - nay

Giảng viên

Thời gian

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

bộ môn Dinh dưỡng
– Thức ăn

khoa Chăn nuôi, Học
viện Nông nghiệp Việt
Nam

16. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có)
TT
Tên và nội dung văn bằng
Năm cấp văn bằng

17. 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)

18. Giải thưởng (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1
19. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
..........................................................................................................................................
20. Danh sách học viên cao học đã và đang hướng dẫn (nếu có):
- Danh sách học viên cao học đã hướng dẫn thành công:

TT
1

Họ và tên HVCH

Năm bảo vệ

Phạm Thị Kim Thoa

2011

Đề tài

Cơ sở đào tạo
Trường ĐH Nông
nghiệp Hà Nội

Sử dụng bột lá
Moringa oleifera cho
gà đẻ trứng thương
phẩm Ai Cập
Bổ sung GLOBAMAX
B 700 cho gà sinh sản
ISA-JA 57 nuôi trên
lồng tại công ty TNHH
MTV gà giống
DABACO – Lạc Vệ Tiên Du - Bắc Ninh
Bổ sung GLOBAMAX
1000 cho gà đẻ trứng
giống Lương Phượng
tại trại Lượng Huệ,
xã Hồng Phong, huyện
An Dương, Hải Phòng
Xác định mức protein
thích hợp cho lợn con
lai (Du x LY) từ 7 – 28
ngày tuổi tại trại giống
lợn DABACO, Tân
Chi – Tiên Du – Bắc
Ninh
Đánh giá sức sản suất
của gà Ri lai (1/8 LP,
1/8 Sasso, 6/8 Ri) tại
trại Lượng Huệ - Hải
Phòng

Trường ĐH Nông
nghiệp Hà Nội

2

Nguyễn Thị Hảo

2012

3

Vũ Thị Hương

2012

4

Phạm Nguyễn Minh
Phượng

2012

5

Khúc
Trang

2013

6

Nguyễn
Phượng

7

Khương Văn Nam

2015

Ảnh hưởng của việc bổ Học viện Nông
sung
Monosodium nghiệp Việt Nam
Glutamate vào khẩu
phần ăn cho lợn từ 7 - 40
ngày tuổi tại công ty
TNHH
Lợn
Giống
DABACO

8

Lê Danh Thành

2015

bổ sung chế phẩm kháng Học viện Nông
thể IG-GUARD SWINE nghiệp Việt Nam
và FOCUS SW12 trong

Thị

Huyền

Thị

Kim

2013

Trường ĐH Nông
nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Nông
nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Nông
nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Nông
nghiệp Hà Nội

khẩu phần ăn của lợn
con (PiDu x LY) từ 7 –
33 ngày tuổi
9

Nguyễn Quốc Đạt

2015

Sử dụng Kulactic cho Học viện Nông
lợn con (PiDu x LY)
nghiệp Việt Nam
từ 7 – 33 ngày tuổi tại
công ty tnhh lợn giống
DABACO

10

Bùi Văn Dũng

2015

11

Đào Thị Ánh Tuyết

2015

12

Nguyễn Thị Quyên

2016

13

Phạm Thị Thoa

2016

14

Nguyễn Duy Hoan

2017

Bổ
sung
enzyme
YIDUOZYME A-F888
cho lợn con (PiDu X
LY) từ 7 – 49 ngày tuổi
tại trại giống hạt nhân
DABACO
Bổ
sung
ESSENTIAL.OIL cho
gà đẻ trứng thương
phẩm tại công ty Đầu Tư
VÀ Phát triển Chăn nuôi
gia công – Lac Vệ –
Tiên Du– Băc Ninh
Bổ sung chế phẩm axit
LACDRY
và
BUTIPEARL trong khẩu
phần ăn của lợn con
(PiDu X LY) từ 7 – 30
ngày tuổi
Sử dụng một số chế
phẩm đậu tương lên men
cho lợn con PiDu từ 7 42 ngày tuổi
Bổ sung chế phẩm
probiotic chịu nhiệt
trong khẩu phần ăn của
lợn con (PiDu x LY)
từ 7 - 42 ngày tuổi tại
công ty TNHH lợn
giống DABACO

Học viện Nông
nghiệp Việt Nam

Học viện Nông
nghiệp Việt Nam

Học viện Nông
nghiệp Việt Nam

Học viện Nông
nghiệp Việt Nam

- Danh sách học viên cao học đang hướng dẫn:
TT Họ và tên HVCH
1
Trần
Thị
Thu
Hương

Năm công nhận
2017

2

Đỗ Thị Bắc

2017

3

Kongkeo Philavong

2017

Đề tài
Bổ sung hạt vừng
trong khẩu phần ăn
của gà Đông Tảo
giống nuôi tại trại gà
thực nghiệm khoa
Chăn nuôi – Học
viện Nông nghiệp
Việt Nam
Khả năng sản xuất
của gà chín cựa nuôi
theo phương thức
công nghiệp tại
Trung tâm Nghiên
cứu gà chín cựa
Dabaco

Cơ sở đào tạo
Học viện Nông
nghiệp Việt Nam

Học viện Nông
nghiệp Việt Nam

khả
năng
sinh Học viện Nông
trưởng và sức sản nghiệp Việt Nam
xuất trứng của gà
araucana (mặt quỷ)
đẻ trứng vỏ xanh
nuôi tại Nội Viên–
Tiên Du – Bắc Ninh
thuộc Tập đoàn
Dabaco Việt Nam

21. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có):
- Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công:
Đề tài
TT
Họ và tên NCS
Năm bảo vệ

Cơ sở đào tạo

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:
TT
1

Họ và tên NCS
Khương Văn Nam

Năm công nhận
2016

Đề tài
Nghiên cứu biện
pháp kỹ thuật chế

Cơ sở đào tạo
VCNQG

biến và bảo quản
cỏ hòa thảo dạng
bánh, cỏ stylo dạng
bột làm thức ăn cho
gia súc nhai lại
22. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành
TT

Tên công trình
(bài báo, công
trình...)

1

D-Pinitol and myoInositol
Stimulate
Translocation
of
Glucose Transporter 4
in Skeletal Muscle of
C57BL/6

2

Thành phần dinh
dưỡng
của
cây
M.oleifera trồng làm
thức ăn gia súc

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng
công trình)

Tác giả

Bioscience
Biotechnology
Biochemistry

Tác giả

4

Nghiên cứu xác định
mức lysine và năng
lượng (hay L/NL) đối
với lợn con lai
Yorkshire x Móng Cái
giai đoạn sau cai sữa

Đồng tác giả

5

Xác định mức năng
lượng và protein thích
hợp cho lợn con sau
cai sữa ở miền Bắc
Việt Nam

7

Tạp chí Khoa học và
Phát triển, Trường
ĐHNN Hà Nội

2008

ISSN 1859-0004

Tác giả

6

2010

ISSN 0916-8451

Ảnh
hưởng
của
khoảng cách gieo
trồng và phân bón đến
sinh trưởng của cây
Moringa oleifera

3

Năm công bố

Tạp chí Khoa học và
Phát triển, Trường
ĐHNN Hà Nội

2007

ISSN 1859-0004

Đồng tác giả

Tạp chí Chăn nuôi

ISSN 1859-476X

Tạp chí KHKT Nông
nghiệp, Bộ NN và
PTNT

2002

2003

ISSN 0866-7020

Xác định mức lysine
và năng lượng trao đổi
(L/NL) đối với lợn
con Móng Cái giai
đoạn sau cai sữa

tác giả

Đánh giá hiện trạng
nuôi trồng thủy sản tại

Đồng tác giả

Tạp chí KHKT Nông
nghiệp, Bộ NN và
PTNT

2004

ISSN 0866-7020
Tạp chí Khoa học và
Phát triển, Trường

2006

Trại cá Trường Đại
học Nông nghiệp I Hà
Nội

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nghiên
cứu
thử
nghiệm ương nuôi cá
chép giống tại trại cá
trường Đại học Nông
nghiệp I Hà Nội

ĐHNN Hà Nội

ISSN 1859-0004

Đồng tác giả

2007

ISSN 1859-0004

Hiệu quả của việc bổ
sung canxi butyrat đối
với gà đẻ thương
phẩm

Tác giả

Bổ sung chế phẩm
Bacillus
enzyme
(Probiotic) cho lợn
con từ tập ăn đến 56
ngày tuổi.

Tác giả

Bổ sung canxi butyrat
vào khẩu phần gà
Lương Phượng đẻ
trứng giống.

Tác giả

Hiệu quả của việc bổ
sung natributyrate cho
gà Lương Phượng đẻ
trứng giống

Tạp chí Khoa học và
Phát triển, Trường
ĐHNN Hà Nội

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2012

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2013

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2013

ISSN 1859-476X
Đồng tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2013

ISSN 1859-476X

Ảnh hưởng của bổ
sung canxi butyrate
vào khẩu phần lợn con
giai đoạn 7- 50 ngày
tuổi

Tác giả

Tác động của việc bổ
sung chế phẩm lên
men lactic (Kulactic)
vào khẩu phần lợn con
tập ăn và cai sữa

Tác giả

Ảnh hưởng của bổ
sung kháng thể vào
khẩu phần ăn của lợn
con bú sữa và cai sữa

Tác giả

Ảnh hưởng của việc
bổ sung enzyme tiêu
hóa (Yiduozyme AF888) vào khẩu phần
ăn lợn con tập ăn và

Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2014

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2015

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2015

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

ISSN 1859-476X

2015

sau cai sữa

17

18

19

Bổ sung Monosodium
Glutamate (mì chính)
vào khẩu phần lợn con
tập ăn và sau cai sữa
Sử dụng bột lá cây
Moringa oleifera vào
khẩu phần gà Ai Cập
đẻ trứng thương phẩm
Bổ sung bột cánh hoa
cúc vạn thọ vào khẩu
phần của gà đẻ trứng
Isa Brown

Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2015

ISSN 1859-476X
Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2014

ISSN 1859-476X
Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2014

ISSN 1859-476X

20

21

22

23

24

25

Đánh giá khả năng
kháng khuẩn của dịch
chiết hạt Moringa
oleifera Lam đối với
một số vi khuẩn trong
nước thải chuồng nuôi
lợn

Tác giả

Bổ sung chế phẩm cỏ
linh lăng (alfalfa) vào
khẩu phần gà đẻ Isa
Brown để nâng cao
chất lượng lòng đỏ
trứng

Tác giả

Nhu cầu protein thích
hợp trong khẩu phần
thức ăn chim trĩ đỏ
khoang cổ (Phasianus
colchicus) thời kỳ đẻ
trứng.

Tác giả

Thử nghiệm phối trộn
các công thức thức ăn
hỗn hợp nuôi gà thịt

Tạp chí Khoa học và
Phát triển, Trường
ĐHNN Hà Nội.

2012

ISSN 1859-0004

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2012

ISSN 1859-476X

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2013

ISSN 1859-476X
Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam.

2013

ISSN 1859-476X

Xây dựng và thử
nghiệm công thức
thức ăn với các mức
protein khác nhau cho
lợn con tập ăn

Tác giả

Năng suất, chất lượng
thịt của các tổ hợp lai

Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2014

ISSN 1859-476X
Tạp chí Khoa học và
Phát triển, Trường

2014

giữa vịt Đốm và vịt
T14

ĐHNN Hà Nội.

ISSN 1859-0004

Năng suất sinh sản
của vịt Đốm nuôi tại
Trung tâm nghiên cứu
vịt Đại Xuyên trong 3
năm từ 2011 đến 2013

Đồng tác giả

27

Addition of extract
from plants as
Phyopson preparation
to the diet of laying
hens

Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam
ISSN 1859-476X

2016

28

Addition of vegetable
oil as Essential Oligo
preparation to the diet
of Isa Brown
commercial layers

Tác giả

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2016

Hiệu quả của việc bổ
sung axit hữu cơ vào
khẩu phần ăn của lợn
con

Tác giả

Bổ sung probiotic
dưới dạng chế phẩm
fubon vào khẩu phần
lợn con bú sữa và sau
cai sữa

Tác giả

26

29

30

Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2014

ISSN 1859-476X

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2016

ISSN 1859-476X
Khoa học kỹ thuật chăn
nuôi, Hội Chăn nuôi
Việt Nam

2017

ISSN 1859-476X

* Sách tham khảo

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

Chim trĩ đỏ khoang
cổ (Phasianus
colchicus) ở Việt
Nam.
Ring-necke pheasant
(Phasianus
colchicus) in
Vietnam

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Nông
nghiệp

2013

23. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên hoặc đã
và đang tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ trở lên
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)

Chế biến và sử dụng
hạt đậu mèo làm thức
ăn trong chăn nuôi

1/2002-12/2002

Trường Đại học
Nông nghiệp Hà Nội

Tốt

Cấp Trường

Tốt

Đánh giá khả năng
thích nghi và năng
suất của cây thức ăn
gia súc Moringa
oleifera trồng tại
trường ĐH Nông
nghiệp I Hà Nội
Theo dõi khả năng
sinh trưởng của cây
Moringa olefera
trồng tại trường Đại
học Nông nghiệp IHà Nội và so sánh giá
trị dinh dưỡng của
cây này với một số
cây thức ăn bản địa
sử dụng cho trâu bò

2006-2007

B2006-11-18
Cấp Bộ

Tốt

Study and utilization
of Moringa oleifera
leaf meal as a new
protein source on
performance
of
laying
hens
in
Vietnam

1/2010-12/2011

Cấp trường

Tốt

Bổ sung hạt vừng,
vitamin E nhằm cải
thiện năng suất và
chất lượng tinh gà Hồ
và gà Đông Tảo.
Dietary

1/2017-12/2018

Cấp trường

Đang thực hiện

supplementation with
sesame products in
order to improve
semen quality of Ho
and
Dong
Tao
chickens
24. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ
sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi
chung là danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có
mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả
chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02
bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện
thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh.
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)

1

D-pinitol and myoinositol stimulate
translocation of
glucose transporter 4
in skeletal muscle of
C57BL/6 mice.

Tác giả

Bioscience,
Biotechnology, and
Biochemistry

2010

2

Insulin-Mimetic
Activity of
Inositol Derivatives
Depends on
Phosphorylation
of PKCζ λ in L6
Myotubes.
In: Animal cell
Technology: Basic
and Applied
Aspects.

Tác giả

Springer

2010

TT

Năm công bố

Đối chiếu với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông
tư 08/2017/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tôi đủ tiêu chuẩn
để tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ với vai trò:
Tham gia giảng dạy học phần thạc sĩ
Tham gia hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ
Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS
Hướng dẫn phụ cho NCS

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018
Người khai
(họ, tên và chữ ký)

Đặng Thúy Nhung

