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 BiÓu B1-4-LLCN 
10/2014/TT-BKHCN 

 

 

Lý lÞch khoa häc 

cña c¸ nh©n thùc hiÖn chÝnh nhiÖm vô KH&cn1  
 

            ®¨ng ký Chñ nhiÖm nhiÖm vô:                
                                        ®¨ng ký Tham gia thùc hiÖn nhiÖm vô

2
: 

 

          

1. Hä vμ tªn: Trang SÜ Trung 

2. N¨m sinh: 1971                                                             3. Nam/N÷: Nam 

 

4. Häc hμm: PGS                                                            N¨m ®−îc phong häc hμm: 2010 

    Häc vÞ: TS                                                                  N¨m ®¹t häc vÞ: 2003 

5. Chøc danh nghiªn cøu: 

    Chøc vô: Hiệu trưởng 

6. §Þa chØ nhμ riªng: 39 Nguyễn Biểu B1, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  

7. §iÖn tho¹i: CQ:     (058)3833969                     ; NR:                     ; Mobile: 0908032203 

8. Fax:                                                                        E-mail: trungts@ntu.edu.vn 

9. Tæ chøc - n¬i  lμm viÖc cña c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm:  

     Tªn tæ chøc : Tr−êng §¹i häc Nha Trang 

     Tªn ng−êi L·nh ®¹o:  Trang SÜ Trung                                 

     §iÖn tho¹i ng−êi L·nh ®¹o: 

     §Þa chØ tæ chøc: 02 NguyÔn §×nh ChiÓu, Nha Trang, Kh¸nh Hoμ. 

10. Qu¸ tr×nh ®μo t¹o 

BËc ®μo t¹o N¬i ®μo t¹o Chuyªn m«n N¨m tèt 
nghiÖp 

§¹i häc Tr−êng §¹i häc Nha Trang Công nghệ chế biến thủy sản 

 
1994 

Th¹c sü Học Viện Công Nghệ Châu Á 
(AIT), Thái Lan 

Công nghệ chế biến sinh học 

 
1999 

TiÕn sü Học Viện Công Nghệ Châu Á 
(AIT), Thái Lan 

Công nghệ chế biến sinh học 

 
2003 

                                                           
1 MÉu Lý lÞch nμy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tμi/®Ò ¸n hoÆc 
dù ¸n SXTN cÊp Quèc gia. Lý lÞch ®−îc tr×nh bμy vμ in ra trªn khæ giÊy A4.  
2 NÕu ®¨ng ký tham gia, ghi sè thø tù theo môc 12 b¶n thuyÕt minh ®Ò tμi KHCN hoÆc môc 10 b¶n thuyÕt 
minh ®Ò tμi KHXH/®Ò ¸n hoÆc môc 11 b¶n ThuyÕt minh dù ¸n SXTN t−¬ng øng. 

x
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11. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 
 

Thêi gian  
(Tõ n¨m ... ®Õn n¨m...) 

VÞ trÝ c«ng t¸c Tæ chøc c«ng t¸c §Þa chØ Tæ chøc 

1994 -1997 
Giảng viên 

Bộ môn Kỹ thuật lạnh, 
Khoa Chế biến, Trường 
Đại Học Nha Trang  

02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

1998 - 2003 
Học cao học và 
nghiên cứu sinh 

Học Viện Công Nghệ 
Châu Á (AIT), Thái Lan

 

2004 - 2006 

Giảng viên  Bộ môn Quản lý chất 
lượng và an toàn thực 
phẩm, Khoa Chế  biến, 
Trường Đại Học Nha 
Trang 

02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

2006 - 2008 

Trưởng Bộ môn  Công nghệ sinh học, 
Khoa Chế  biến,  
Trường Đại Học Nha 
Trang 

02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

2008 - 2009 
Trưởng Bộ môn  Bộ môn Hóa Vi sinh, 

Khoa Chế  biến, Trường 
Đại Học Nha Trang 

02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

2009 – 2011 

Phó trưởng phòng Phòng Khoa học Công 
nghệ và Hợp tác Quốc 
tế, Trường Đại Học Nha 
Trang.  

02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

7/2011-11/2014 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Nha 

Trang 
02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

12/2014-nay 
Hiệu trưởng Trường Đại Học Nha 

Trang 
02 NguyÔn §×nh ChiÓu, 
Nha Trang, Kh¸nh Hoμ 

 
12. C¸c c«ng tr×nh c«ng bè chñ yÕu  

(liÖt kª tèi ®a 05 c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· c«ng bè liªn quan ®Õn nhiÖm vô KH&CN ®¨ng ký 

trong 5 n¨m gÇn nhÊt) 

 

TT 
Tªn c«ng tr×nh 

(bμi b¸o, c«ng tr×nh...) 

Lμ t¸c gi¶ hoÆc 
lμ ®ång t¸c gi¶ 

c«ng tr×nh 

N¬i c«ng bè 
(tªn t¹p chÝ ®· ®¨ng 

c«ng tr×nh) 
N¨m c«ng bè 

1 A facile and efficient 
pressing method for 
improvement of chitin 
production. 

Tác giả Journal of Fisheries 
Science and 
Technology  

2016 

2 Extraction of Tác giả Journal of Fisheries 2016 
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caroteno-protein from 
shrimp head using 
both inorganic and 
organic acids. 

Science and 
Technology  

3 Optimization of 
harvesting of 
microalgal 
Thalassiosira 
pseudonana biomass 
using chitosan 
prepared from shrimp 
shell waste. 

Tác giả Asian Journal of 
Agricultural Research 

2016 

4 Preparation and 
characterization of 
high purity β-chitin 
from squid pens 
(Loligo chenisis) 

Tác giả International Journal of 
Biological 
Macromolecules 

2016 

5 Swelling-assisted 
reduction of chitosan 
molecular weight in 
the solid state using 
hydrogen peroxide.  

Tác giả Polymer Bulletin 2017 

 

13. Sè l−îng v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n 

dÉn, gièng c©y trång ®· ®−îc cÊp…  

 (liªn quan ®Õn ®Ò tμi, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

 

TT Tªn vμ néi dung v¨n b»ng  N¨m cÊp v¨n b»ng 

   

14. Sè c«ng tr×nh ®−îc ¸p dông trong thùc tiÔn  

(liªn quan ®Õn nhiÖm vô KH&CN ®¨ng ký - nÕu cã) 

 

TT Tªn c«ng tr×nh H×nh thøc, quy m«, ®Þa chØ ¸p dông 
Thêi gian 

(b¾t ®Çu - kÕt thóc) 

1 

Tư Vấn Và Chuyển 

Giao Quy Trình Công 

Nghệ - Kỹ Thuật, nâng 

cao chất lượng dịch 

protein thủy phân từ 

phế phẩm đầu vỏ tôm, 

số 

003C/2016/HĐTV/VN

F-ĐHNT/M 

Quy mô công nghiệp,  
Công ty cổ phần Việt Nam Food. 
Địa chỉ: KCN Hòa Trung, ấp Hòa 

Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau 

02/2016-8/2016 
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2 

Tư Vấn Và Chuyển 

Giao Quy Trình Công 

Nghệ - Kỹ Thuật, sản 

xuất dịch thủy phân từ 

nội tạng mực để ứng 

dụng làm chất dinh 

dưỡng trong nuôi 

trồng thủy sản, số 

003A/2016/HĐTV/V

NF-ĐHNT/M 

Quy mô công nghiệp,  
Công ty cổ phần Việt Nam Food. 
Địa chỉ: KCN Hòa Trung, ấp Hòa 

Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau 

02/2016-8/2016 

15. C¸c ®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr× hoÆc tham gia  

(trong 5 n¨m gÇn ®©y thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

 

Tªn ®Ò tμi/®Ò ¸n,  

dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c  

®· chñ tr× 

Thêi gian 

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)

Thuéc Ch−¬ng tr×nh 

(nÕu cã) 

T×nh tr¹ng ®Ò tμi 

(®· nghiÖm thu, ch−a 
nghiÖm thu) 

Nghiên cứu qui trình 

thu hồi protein từ dung 

dịch máu cá trong quá 

trình chế biến cá Tra 

phi lê 

2008-2010 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu qui trình 

công nghệ sản xuất 

chitin chất lượng cao, 

giảm ô nhiễm môi 

trường, đáp ứng nhu 

cầu của thị trường Nhật 

để sản xuất 

glucosamine 

2010-2012 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu sản xuất 

các sản phẩm giá trị gia 

tăng từ phế liệu tôm để 

ứng dụng trong nông 

nghiệp 

2014-2017 Cấp nhà nước Chưa nghiệm thu 

Tªn ®Ò tμi/®Ò ¸n,  

dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c 
Thêi gian 

(b¾t ®Çu - kÕt thóc)

Thuéc Ch−¬ng tr×nh 

(nÕu cã) 

T×nh tr¹ng ®Ò tμi 

(®· nghiÖm thu, ch−a 
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®· tham gia nghiÖm thu) 

 

16. Gi¶i th−ëng  

(vÒ KH&CN, vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm,... liªn quan ®Õn ®Ò tμi/®Ò ¸n, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

 

TT H×nh thøc vμ néi dung gi¶i th−ëng N¨m tÆng th−ëng 

   

17. Thμnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vμ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c  

(liªn quan ®Õn ®Ò tμi, dù ¸n ®¨ng ký - nÕu cã) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kh¸nh Hoμ, ngμy 14 th¸ng 02 n¨m 2017 
 

Tæ chøc - n¬i  lμm viÖc cña c¸ nh©n 

®¨ng ký chñ nhiÖm (hoÆc tham gia 

thùc hiÖn chÝnh) ®Ò tμi/®Ò ¸n, Dù ¸n3 

(X¸c nhËn vμ ®ãng dÊu) 

 
 
 
 
 
 

c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm  

(hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh)  

®Ò tμi/®Ò ¸n, Dù ¸n 

(Hä, tªn vμ ch÷ ký) 

 

 

 

                                                           
3 Nhμ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nμo th× kh«ng cÇn lμm thñ tôc x¸c nhËn nμy. 


