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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

 

Họ và tên: TRẦN TRUNG KIÊN   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:14.04.1983   Nơi sinh: Yên Lập – Phú Thọ 

Quê quán: Đồng Lạc – Yên Lập – Phú Thọ Dân tộc: Mường 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: Trung Quốc 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó giám độc TT nghiên cứu Công nghệ sinh học, 

giảng viên Khoa Khoa học Tự Nhiên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): TT Nghiên cứu Công nghệ sinh học 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khu 5 - Vân Phú - Việt Trì – Phú Thọ   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0988 249 993  

Fax:                                                                      Email: trantrungkien@hvu.edu.vn 

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… 

2002-2006 Đại học 
Sư phạm Sinh 

học 
ĐHSP Hà Nội 2 

 

2006 - 2009 Thạc sĩ 
Sinh học thực 

nghiệm 
ĐHSP Hà Nội 2 

 

2011 - 2015 Tiến sĩ 
Hóa sinh và sinh 

học phân tử 

ĐH Vũ Hán – 

Trung Quốc 

Proteomics Analysis of 

Salmonella typhimurium 

under the Regulation of 

RstA/RstB and PhoP/PhoQ 

Systems (Phân tích hệ 

protein của vi khuẩn 

Salmonella (Salmonella 

typhimurium) dưới sự điều 

hòa của hai hệ thống hai 

thành phân RstA/RstB and 

PhoP/PhoQ) 

 

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

 

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

11/2016 Nghiệp vụ sư phạm Đại học giáo dục Giỏi 

 



cho giảng viên 

    

 

3. Trình độ lý luận chính trị 

 

Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị 

2017 Trung cấp lí luận chính trị - hành chính 

 

4. Trình độ ngoại ngữ 

 

Ngoại ngữ 
Mức độ 

Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng trung Tốt Tốt Tốt Tốt 

Tiếng anh Khá Khá Tốt Tốt 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

10/2006 – 9/2011 Khoa Khoa học Tự Nhiên 

 

Giảng dạy 

 

9/2011 – 6/2016 Học NCS tại ĐHVũ Hán, TQ 

 

Nghiên cứu 

 

7/2016 - nay 

Phó giám đốc TT nghiên cứu Công 

nghệ sinh học, Khoa Khoa học Tự 

Nhiên 

Giảng dạy và nghiên cứu 

 

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) 

2009/2009 Nghiên cứu tác dụng hạ 

đường huyết của một số hợp 

chất thiên nhiên có hoạt tính 

sinh học trong cây Khoai lang 

(Ipomoea batatas L.) trên mô 

hình chuột béo phì và đái tháo 

đường thực nghiệm 

 

Cấp Trường 

 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2017-2019 Nghiên cứu hoàn thiện biện 

pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa 

một số loài phong lan có giá 

trị tại tỉnh Phú Thọ 

Cấp tỉnh Thư ký 
Chưa nghiệm 

thu 

2017/2017 Nghiên cứu sản xuất thử 

nghiệm phân hữu cơ vi sinh 
Cấp trường Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 



từ một số phế phẩm nông, 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

2017/2021 Nghiên cứu phát triển cây Địa 

hoàng (Rehmannia glutinosa) 

theo hướng dẫn GACP-WHO 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và 

một số tỉnh lân cận 

Cấp nhà nước Thành viên 
Chưa nghiệm 

thu 

2018/2019 Sản xuất một số sản phẩm trà 

thảo mộc từ một số loài cây 

dược liệu trồng trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ 

Cấp tỉnh Thành viên 

chính 

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 (là tác 

giả/đồng tác giả) 

2016 A comparative proteomic analysis of 

Salmonella typhimurium under the 

regulation of the RstA/RstB and 

PhoP/PhoQ systems 

BBA Protein and 

proteomics 
Tác giả chính 

2011 Effect of Sweet potato (Ipomoea batatas 

(L.) Lam) leaf extract on hypoglycaemia, 

blood insulin secretion, and key 

carbohydrate metabolic enzymes in 

expermentally obese and STZ-induced 

diabetic mice 

VNU Journal of 

Science 
Đồng tác giả 

2011 Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của 

các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh 

học từ hai loài thực vật ba đậu (croton 

tigdium L.) và khổ sâm (Crotom 

tonkinensis Grapnep.) trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Hùng 

Vương 

Tác giả chính 

2010 Nghiên cứu tác dụng chống béo phì và hạ 

đường huyết của một số hợp chất thiên 

nhiên có hoạt tính sinh học trong cây 

khoai lang (Ipomoea batatas L. lam) trên 

mô hình chuột béo phì và đái tháo đường 

typ 2 

Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Hùng 

Vương 

Tác giả chính 

2011 Nghiên cứu một số chỉ tiêu hóa sinh của 

gà lai F1 lương phượng – ri nuôi thả 

vườn tại Thái Nguyên 

Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Hùng 

Vương 

Tác giả chính 

2014 Đánh dấu đồng vị ổn định bằng axit amin 

trong nghiên cứu protein của vi khuẩn 

gây bệnh thương hàn Salmonella enterica 

typhimurimun LT2 

Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Hùng 

Vương 

Tác giả chính 

2017 Bước đầu nghiên cứu tạo phân hữu cơ vi 

sinh từ phế phẩm mùn cưa, vỏ cây vụn 

nhờ sử dụng các chế phẩm sinh học 

Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Hùng 

Vương 

Tác giả chính 



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 

2012 Giải nhì Cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ Trường ĐH Hùng Vương 

 

5. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học 

 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Hóa sinh y dược, Hóa sinh các hợp chất thiên nhiên 

- Sinh học phân tử (proteomics) 

- Ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường, xử lý phế phụ phẩm, bảo quản 

nông sản, sản xuất phân bón hữu cơ… 

Hợp tác nghiên cứu: 

- Trường Đại học Vũ Hán, Khoa Khoa học sự sống, lĩnh vực hợp tác: các nghiên cứu 

về proteomics. 

                               

   ……, ngày…….. tháng….  năm…… 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý                 Người khai 

 


