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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương      

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/03/1979 

Nơi sinh: Lâm Thao – Phú Thọ 

 Địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Hùng Vương 

 Điện thoại cơ quan:  0210. 3993.468                 Điện thoại nhà riêng: 

 Điện thoại di động: 0982.788 163 

 Email: nthuong1979@gmail.com 

 Chức vụ và đơn vị công tác: Giảng viên, khoa Khoa học Tự nhiên 

 

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… 

09/1997 – 

6/2001 

Đại học Sinh học ĐHSP Hà Nội  

10/2003 - 

11/2005 

Thạc sỹ Sinh học ĐHSP Hà Nội Nghiên cứu một số chỉ tiểu 

tầm vóc - thể lực và sinh lí của 

học sinh người Dao và người 

Mường tỉnh Phú Thọ 

 

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

 

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

2016 NVSP cho GV đại học, 

cao đẳng 

Trường ĐHSP Hà Nội Chứng chỉ 

2017 BD theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng 

II) 

Trường Đại học Giáo 

dục 

Chứng chỉ 

 

3. Trình độ lý luận chính trị 

 

Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị 

2017 Trung cấp 

 

 

 



4. Trình độ ngoại ngữ 

 

Ngoại ngữ 
Mức độ 

Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng Anh     

     

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

5/2006 đến nay Trường ĐHHV 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 

trong đề tài 

Tình trạng đề 

tài (đã nghiệm 

thu/chưa 

nghiệm thu) 

12/2011 

12/2012 

Nghiên cứu một số đặc điểm 

sinh thái và hình thái của loài 

cóc mắt lớn  (Xenophrys 

major Boulenger, 1908)  tại 

vườn quốc gia Tam Đảo  

Trường ĐHHV CNĐT Đã nghiệm thu 

12/2012 

12/2013 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học 

nòng nọc của 2 loài: cóc mắt 

lớn Xenophrys major và ếch 

cây đốm xanh Rhacophorus 

dennysi tại VQG Tam Đảo 

Trường ĐHHV CNĐT Đã nghiệm thu 

12/2013 

12/2014 

Dẫn liệu ban đầu về thành 

phần loài cá vùng đầm xã Chí 

Tiên, huyện Thanh Ba, 

 tỉnh Phú Thọ. 

Trường ĐHHV CTV Đã nghiệm thu 

12/2015 

12/2016 

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 ĐHHV CTV Đã nghiệm thu 

12/2015 

12/2016 

Một số biến đổi hình thái, giải 

phẫu, sinh lí, hóa sinh của 

giống lan Đai châu 

(Rhynchostylis gigantea)  và 

phi điệp tím (Dendrobium 

anosmum) in vitro trong giai 

đoạn luyện cây và trong vườn 

ươm 

Trường ĐHHV CTV Đã nghiệm thu 



12/2016 

12/2017 

Ảnh hưởng của phân bón đến 

sự phát triển và năng suất của 

cây nghệ vàng (Curcuma 

longa L.) tại Phú Thọ 

Trường ĐHHV CNĐT Đã nghiệm thu 

12/2016 

12/2017 

Nghiên cứu sử dụng biochar 

từ phụ phẩm nông nghiệp để 

trồng rau theo hướng an toàn 

tại Phú Thọ 

Trường ĐHHV CTV Đã 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 (là tác 

giả/đồng tác 

giả) 

2015 Thành phần thức ăn của loài cóc mắt 

bên Xenophrys major tại Vườn Quốc 

gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, 

số tháng 2/2015 

Tác giả 

2015 Thành phần kí sinh trùng trên cóc mắt 

bên Xenophrys major tại Tam Đảo, 

Vĩnh Phúc 

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, 

số tháng 6/2015 

Tác giả 

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 KH& CN số 3 

(4), Trường ĐHHV. 

Đồng 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) 

2012 Dạy học đại học áp dụng 

trong dạy học tín chỉ 

 Kỷ yếu Hội thảo 

kinh nghiệm 3 năm 

đào tạo theo học 

chế tín chỉ, Trường 

ĐH Hùng Vương, 

Phú Thọ. 

Trường 

ĐHHV 

Đồng tác giả 

12/2012 Đặc điểm hình thái nòng 

nọc loài cóc mắt bên 

(Xenophrys major) ở 

vườn Quốc gia Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hội nghị khoa học 

quốc gia lần thứ 

nhất về nghiên cứu 

và giảng dạy Sinh 

học ở Việt Nam 

ĐHSP Hà 

Nội 

Tác giả 

10/2013 Đặc điểm hình thái và âm 

sinh học của loài cóc mắt 

bên Xenophrys major 

(Boulenger, 1908) ở vườn 

Quốc gia Tam Đảo, tỉnh 

Hội nghị Sinh thái 

và Tài nguyên Sinh 

vật lần thứ V 

Viện Sinh 

thái và Tài 

nguyên SV  

Tác  giả 



Vĩnh Phúc 
 

 

 

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; các kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; tham 

gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề, thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước, thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…) 

 

                               

   Phú Thọ, ngày   tháng 4  năm 2018 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý                 Người khai 

 

 

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Hương 


