LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: Phạm Đức Hùng
2. Năm sinh: 1979

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm:

Năm được phong:

Học vị: Tiến sĩ

Năm đạt học vị: 2017

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Khoa học Tự nhiên

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa học Y dược

Khoa học Xã hội

Khoa học Nhân văn

Khoa học Nông nghiệp

Mã chuyên ngành
KH&CN:
(Ví dụ: mã chuyên ngành
KH&CN:



Tên gọi:

1

0

6

0

3

Tên gọi: Vi sinh vật học

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành
kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN được đính
kèm theo phiếu này)
6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc
gia hoặc tương đương):
7. Địa chỉ nhà riêng: 135 D1 – KĐT Bắc Vĩnh Hải – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại NR:

; CQ:

; Mobile: 0905738875

E-mail: hungpd@ntu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Trang Sĩ Trung
Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 058.2224.3868

; Fax: 058.3.831147; Website: htttp://www.ntu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
1

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đai học

Trường Đại học Thủy sản

Nuôi trồng Thủy
sản

2001

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng Thủy
sản

2008

Tiến sỹ

Đại học Công nghệ Curtin

Môi trường &
Nông nghiệp

2017

Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT
1

Tên ngoại ngữ
Tiếng Anh

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

11. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2002 - 2004

Nghiên cứu viên

Nuôi trồng Thủy sản

Viện NCNTTS I – Bắc
Ninh

2005 – 2008

Học cao học

NTTS

ĐH Nha Trang

2008 – nay

Giảng viên

NTTS

ĐH Nha Trang

2012 – 2016

Hoc tiến sĩ

NTTS

Đại hoc công nghệ Curin

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)
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/
nhà xuất bản)

Năm công
bố

1

Tạp chí quốc tế

1.1

Do the dietary ingredients
of low-protein formulated
diet provide a sufficient
selenium source in
Australian snapper Pagrus
auratus diet (Bloch &
Schneider 1801)?

Tác giả

Animal Feed Science
and Technology, 223,
99 – 109.

2017

1.2

Length–weight
relationships of three catfish
species from a tributary of
the Dhaleshwari River,

Đồng tác giả

Journal of Applied
Ichthyology

2017

2

1.3

Bangladesh.
Growth and physiological Tác giả
responses
of
snapper
(Pagrus auratus) and cobia
(Rachycentron
canadum)
fed various inclusion levels
of selenium supplemented
lupin meal as fishmeal
replacement diets.

1.4

Stock Structure of the
Critically Endangered
Clupisoma garua
(Hamilton,1822): An
Investigation Based on
Discriminant Analysis
Approach.

1.5

Feed Utilisation Efficiency Tác giả
of Lupin Inclusion in Cobia:
Role of Dietary Organic
Selenium Supplementation.

2

Tạp chí quốc gia

3

Hội nghị quốc tế

Nutritional, haematological
and histological responses
of
Australian
snapper
Pagrus auratus fed various
inclusion levels of narrowleafed lupin kernel meal.
4

PhD Thesis. Curtin
University.

Đồng tác giả

Tác giả

2016

Journal of Aquaculture 2017
Research
Development

Modern Applied
Science

2016

Oral presentation in
the 3 rd International
Conference in
Fisheries and
Aquaculture – 2016.
August, 24 – 26, 2016.
Negambo, Sri Lanka.

2016

Sách chuyên khảo

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây
trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng
3

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương
trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp
loại, chưa nghiệm
thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương
trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu,
chưa nghiệm thu)

Hoàn thiện công nghệ sản
xuất thức ăn công nghiệp
nuôi tôm hùm bông
(Panulirus ornatus) và tôm
hùm xanh (Panulirus
homarus).

2012 – 2014

Dự án SXTN trọng
điểm cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu nhu cầu dinh
dưỡng, công thức và công
nghệ ản xuất thức ăn công
nghiệp nuôi tôm hùm bông và
tôm hùm xanh

2009 - 2010

Nghiên cứu phát
triển các sản phẩm
chủ lực

Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1
2

17 Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm
thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và
ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT

Hình thức Hội đồng

1
2
4

Số lần

3

18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo
vệ thành
công

1
2
3

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Khánh Hoà, ngày 27 tháng 11 năm 2017
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Đức Hùng

5

