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UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: CHU THỊ BÍCH NGỌC       

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh  

Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1987  

Nơi sinh: Hà Giang 

 Địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Hùng Vương 

 Điện thoại cơ quan:  02103.710.247  Điện thoại nhà riêng: 

 Điện thoại di động: 0915.090.454 

 Email: Bichngoc.hagiang@gmail.com 

 Chức vụ và đơn vị công tác: Giảng viên bộ môn Sinh – Khoa Khoa học Tự nhiên – 

Truờng Đại học Hùng Vuơng 

 

 II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

1. Quá trình đào tạo 

Thời gian Bậc  

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 

Cơ sở đào tạo Tên đồ án, luận văn, luận 

án… 

2005 - 2009 Đại học Sinh - KTNN 
Truờng ĐHSP 

Thái Nguyên 

 

2011 - 2013 Cao học 
LL & PPDH 

Sinh học 

Truờng ĐH 

Giáo dục – ĐH 

Quốc Gia Hà Nội 

Xây dựng website để tổ chức 

dạy học theo học chế tín chỉ 

chuơng Sinh truởng và phát 

triển của thực vật  (Học phần 

sinh lý thực vật) cho sinh 

viên truờng CĐSP 

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có) 

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo Kết quả 

2013 Bồi duỡng môn học LL và 

PPDH đại học 

Truờng ĐH Sư phạm 

Hà Nội 

Chứng chỉ:  Xuất sắc 

2016 Nghiệp vụ sư phạm cho giảng 

viên đại học, cao đẳng 

Truờng ĐH Sư phạm 

Hà Nội 

Chứng chỉ:  Giỏi 
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3. Trình độ lý luận chính trị 

Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị 

2009 Sơ cấp 

 

4. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ 
Mức độ 

Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng anh B1 B1 B1 B1 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

11/2009 – 08/2011 Truờng THPT Quản Bạ - Hà Giang Giáo viên 

09/2011 – 09/2014 Truờng Cao đẳng Sư phạm Hà Giang Giảng viên 

10/2014 - nay Khoa KHTN – Truờng ĐH Hùng Vuơng Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc tham gia  

Thời gian 

thực hiện 

Tên đề tài, dự án Cấp quản 

lý đề tài 

Trách 

nhiệm 

tham gia  

Tình trạng 

 đề tài  

2015 

So sánh một số đặc điểm sinh lí, hóa 

sinh của hai giống hồng Gia Thanh 

và Hạc trì được trồng ở Phú Thọ 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

Cộng tác 

viên 
Đã nghiệm thu 

2016 

Sử dụng dạy học dự án trong phần 

vi sinh vật học ở trường THPT 

góp phần phát triển năng lực sáng 

tạo cho học sinh 

 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

 

Chủ nhiệm  

đề tài 
Đã nghiệm thu 

2017 

Nghiên cứu sử dụng một số 

phương pháp tích hợp giáo dục 

dân số - sức khoẻ sinh sản trong 

dạy học sinh học 11 THPT trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

Chủ nhiệm  

đề tài 
Đã nghiệm thu 

2017 

Nghiên cứu sử dụng biochar từ 

phụ phẩm nông nghiệp để trồng 

rau theo hướng an toàn tại Phú 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

Cộng tác 

viên 
Đã nghiệm thu 
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Thọ 

2017 

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm 

phân hữu cơ vi sinh từ một số phế 

phẩm nông, lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

Cộng tác 

viên 
Đã nghiệm thu 

2017 

Ảnh hưởng của Al3+ tới một số chỉ 

tiêu sinh lí ở cây đậu xanh (Vigna 

radiata) 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

Cộng tác 

viên 
Đã nghiệm thu 

2017 

Ảnh hưởng của phân bón đến sự 

phát triển và năng suất của cây 

nghệ vàng (Curcuma longa L.) tại 

Phú Thọ 

Trường ĐH 

Hùng 

Vương 

Cộng tác 

viên 
Đã nghiệm thu 

2017 - 2019 

Nghiên cứu điều tiết ra hoa một số 

loài phong lan có giá trị tại Tỉnh 

Phú Thọ 

 

Tỉnh Phú 

Thọ 

Cộng tác 

viên 

Chưa nghiệm 

thu 

2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước/nước ngoài 

(Bộ minh chứng gồm trang bìa, mục lục và nội dung bài báo) 

Năm công 

bố 

Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ  

tham gia  

2016 Bước đầu thiết kế bộ công cụ 

đánh giá năng lực sáng tạo của 

học sinh trong dạy học dự án Sinh 

học 10 THPT 

Tạp chí khoa học công 

nghệ Trường ĐH Hùng 

Vương, số 3(4) – 2016, 

trang 6-10 

Tác giả 

3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước/quốc tế 

(Bộ minh chứng gồm trang bìa, mục lục, nội dung bài báo và chương trình hội nghị, hội thảo) 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Địa điểm tổ 

chức hội 

thảo 

Mức độ tham 

gia (là tác 

giả/đồng tác giả) 

     

4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

5. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học 

Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm: 

+ Sinh lí – hóa sinh thực vật (chống chịu, sinh trưởng phát triển và năng suất cây 

trồng…) 
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+ Công nghệ sinh học thực vật (công nghệ gen, nuôi cấy mô tế bào …) 

+ Phương pháp dạy học  

 

                               

Phú Thọ,  ngày  25 tháng 4 năm 2018 

Xác nhận của cơ quan quản lý                 Người khai 

 

 

 

 

                  Chu Thị Bích Ngọc 


