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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 
 

TT 
Họ và tên cán bộ, 

viên chức 
Chức vụ 

Điện thoại,  

email liên hệ 

Các lĩnh vực công 

việc được giao phụ 

trách 

Các công việc phải xử lý 

hàng ngày, tháng, năm 

Khu vực, 

phạm vi được 

giao quản lý, 

phụ trách 

Người phối 

hợp xử lý hoặc 

xử lý khi vắng 

mặt có lý do 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

1 
TS. Nguyễn Thị 

Thanh 

Trưởng 

khoa 

BTĐBBP 

0967972829 

thanhtn@vinhuni.ed

u.vn 

- Phụ trách chung 

- Công tác cán bộ 

- Thi đua khen 

thưởng 

- Nghiên cứu khoa 

học 

- Đào tạo sau đại học 

- Phụ trách công tác 

Đảng của ĐBBP 

- Phụ trách các hoạt động 

chung của Khoa hàng tháng, 

năm 

- Kế hoạch năm học hàng năm 

của Khoa 

- Công tác đào tạo cán bộ, kiện 

toàn bộ môn, quy hoạch cán bộ 

cấp Khoa 

- Công tác thi đua khen thưởng 

của cán bộ hàng năm 

- Kiểm tra, đôn đốc các đề tài 

của Khoa, thống kê kết quả 

NCKH, bài báo hàng năm theo 

yêu cầu của Nhà Trường 

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ 

học, làm đề tài tốt nghiệp của 

học viên cao học 

- Phụ trách hoạt động của 

ĐBBP, công tác phát triển 

Đảng 

Cấp Khoa 

 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

Các Trưởng bộ 

môn 

Văn phòng, 

QLSV, Trợ lý 

ĐT, CVHT 

2 Nguyễn Đình Vinh 
PTK 

BT CBCB 

0914970709 

vinhnguyendinhdhv

- Vừa làm vừa học 

- Trại thực nghiệm 

- Phụ trách tiến độ dạy – học 

của hệ VLVH 
Cấp Khoa 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 



 

@gmail.com - Quan hệ doanh 

nghiệp 

- Phụ trách công tác 

Đảng của CBCB 

- Hoạt động của các trại thực 

nghiệm, hiệu quả hoạt động 

của các trại 

- Quan hệ doanh nghiệp phục 

tuyển dụng sinh viên khi tốt 

nghiệp, thực tập nghề, thực tập 

tốt nghiệp 

- Tổ chức họp chi bộ hàng 

tháng, công tác phát triển Đảng 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

Các Trưởng bộ 

môn 

Văn phòng, 

QLSV, Trợ lý 

ĐT, CVHT 

3 Nguyễn Công Thành PTK 

0904159379 

ngcongthanh@yahoo

. com 

- Đại học chính quy 

- Cơ sở vật chất 

- Thực hành thí 

nghiệm 

- Công tác sinh viên, 

học viên 

- Phụ trách công tác đào tạo đại 

học chính quy: Kế hoạch đào 

tạo hàng năm, thời khóa biểu, 

kiểm tra nề nếp học tập 

- Phụ trách thực hành thực tập 

của sinh viên, bảo vệ luận văn 

tốt nghiệp,… 

- Kiểm tra cơ sở vật chất của 

Khoa theo định kỳ, đề xuất 

thanh lý, sửa chữa, mua mới,… 

- Quy hoạch phòng thí nghiệm 

- Công tác chính trị, tư tưởng 

của học viên, sinh viên 

 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

Các Trưởng bộ 

môn 

Văn phòng, 

QLSV, Trợ lý 

ĐT, CVHT 

I. BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT 

1 Nguyễn Văn Hoàn 

TBM, Chủ 

tịch công 

đoàn bộ 

phận 

0989.199.719 

hoannln@gmail.com 

- Điều hành và quản 

lý Bộ môn BVTV 

- Các hoạt động của 

công đoàn 

- Xây dựng kế hoạch năm học 

của Bộ môn 

- Phân công lao động cho các 

GV trong BM 

- Theo dõi giám sát việc thực 

hiện nhiệm của của các thành 

viên trong BM 

- Tham mưu cho BCN Khoa về 

tổ chức và thực hiện các hoạt 

động công đoàn 

- Giảng dạy các học phần (Hệ 

thống nông nghiệp, Kỹ thuật 

canh) 

- Các hoạt 

động của Bộ 

môn 

- Các hoạt 

động của lĩnh 

vực công đoàn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

ThS. Tạ Thị 

Bình 

(UV.CĐBP) 

 



 

- Hướng dẫn sinh viên thực tập 

tốt nghiệp 

2 Nguyễn Thị Thanh TK 

0967.972.829 

phuongthanh1908@

gmail.com 

- Điều hành và quản 

lý chung các hoạt 

động của Khoa 

- Tham gia công tác 

giảng dạy ở Bộ môn 

- Xây dựng kế hoạch năm học 

của Khoa 

- Phụ trách các lĩnh vực chính 

trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, 

NCKH, tài chính, thi đua khen 

thưởng của Khoa 

- Giảng dạy các học phần: 

IPM, Nguyên lý kiểm soát sâu 

bệnh hại cây trồng 

- Hướng dẫn SV, HV làm đề tài 

tốt nghiệp 

Các hoạt động 

của Khoa và 

Bộ môn 

 

Nguyễn Đình 

Vinh 

Nguyễn Công 

Thành 

3 Thái Thị Ngọc Lam GV 

0973.059.838 

ngoclamthaidhv@g

mail.com 

Giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học 

Các hoạt động của 

Chi đoàn cán bộ 

- Giảng dạy các học phần: 

Kiểm soát côn trùng nông 

nghiệp, BPSH phòng trừ dịch 

hại cây trồng 

- Hướng dẫn SV NCKH và làm 

đề tài tốt nghiệp 

- Tổ chức các hoạt động Đoàn 

cho Cán bộ 

- Cấp Bộ môn 

- Chi đoàn cán 

bộ 

Nguyễn Văn 

Hoàn (TBM) 

Nguyễn Thị 

Hương Giang 

(CĐCB) 

4 Hồ Thị Nhung GV 

0983.246.871 

nhungho.na@gmail.

com 

- Giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học 

- Cố vấn học tập 

- Giảng dạy các học phần: 

Kiểm soát bệnh cây nông 

nghiệp; Dự tính dự báo dịch 

hại cây trồng 

- Hướng dẫn SV NCKH và làm 

đề tài tốt nghiệp 

- Cố vấn học tập cho sinh viên 

toàn khoa 

- Cấp bộ môn 

- Cấp Khoa 

với nhiệm vụ 

CVHT 

Nguyễn Văn 

Hoàn (TBM) 

Tạ Thị Bình 

(TLĐT) 

5 Nguyễn Thị Thúy GV 

0975.081.366 

nguyenthuyqh@gma

il.com 

Giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học 

- Giảng dạy các học phần: 

Thuốc BVTV, Thiết kế và XD 

các dự án nông nghiệp, Kiểm 

dịch thực vật 

- - Hướng dẫn SV NCKH và 

làm đề tài tốt nghiệp 

Cấp Bộ môn 

Nguyễn Văn 

Hoàn (TBM) 

Hồ Thị Nhung 

Thái Thị Ngọc 

Lam 

6 Ngô Thị Mai Vi GV 0989.342.381 Giảng dạy và nghiên - Giảng dạy các học phần: Cấp BM Nguyễn Văn 



 

maivitpv@yahoo.co

m 

cứu khoa học Kiểm soát bệnh cây nông 

nghiệp, VSV nông nghiệp 

- Hướng dẫn SV NCKH và làm 

đề tài tốt nghiệp 

 

Hoàn (TBM) 

Hồ Thị Nhung 

7 Phan Thị Giang KTV 

0988.068.959 

tragiangnln@gmail.c

om 

- Thực hành, thực 

nghiệm 

- Quản lý PTN 

- Chuẩn bị mẫu thực hành các 

học phần của ngành Nông học 

- Quản lý, sắp xếp PTN 

Cấp BM 

Nguyễn Văn 

Hoàn (TBM) 

Hà Thị Thanh 

Hải 

8 Nguyễn Hữu Hà QL HSSV 

0989.809.187 

hadhvinh@yahoo.co

m 

Quản lý HSSV 
Các nội dung công việc liên 

quan đến HSSV, HVCH 
Cấp Khoa 

Nguyễn Thị 

Thanh (TK) 

Nguyễn Văn 

Hoàn (TBM) 

 

9 Hoàng Thị Hằng 
CV 

VP 

0973.398.718 

Hoanghang810@gm

ail.com 

Công tác văn phòng 

- Lưu trữ hồ sơ, sổ sách của 

Khoa 

- Quản lý và sắp xếp văn 

phòng Khoa 

Cấp Khoa 

Nguyễn Thị 

Thanh (TK) 

Nguyễn Văn 

Hoàn (TBM) 

 

II. BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

1 
TS. Trương Xuân 

Sinh 

Trưởng 

BM 

0967197668 

txsinh@vinhuni.edu.

vn 

sinhnln@gmail.com 

Trưởng BM Khoa 

học cây trồng; 

Chủ nhiệm chuyên 

ngành đào tạo sau 

đại học: Chuyên 

ngành KHCT; 

 

 

- Phụ trách Bộ môn KHCT và 

chuyên ngành sau đại học 

KHCT; 

- Điều hành hoạt động Trại 

Nông học; 

- Giảng dạy các học phần: 

Công nghệ sinh học thực vật; 

Công nghệ sinh học nông 

nghiệp; Phương pháp NCKH 

Nông nghiệp; Tin sinh học 

trong Nông nghiệp. 

- Hướng dẫn sinh viên, học 

viên nghiên cứu khoa học 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

 

2 
TS. Nguyễn Hữu 

Hiền 
GV 

0978038777 

huuhiendhv@gmail.

com 

Giảng dạy các học 

phần: Khí tượng 

nông nghiệp; Kỹ 

Giảng dạy các học phần đảm 

nhiệm; 

Hướng dẫn sinh viên, học viên 

Cấp bộ môn 
Trương Xuân 

Sinh (TBM) 

mailto:txsinh@vinhuni.edu.vn
mailto:txsinh@vinhuni.edu.vn


 

thuật tưới tiêu; Dinh 

dưỡng cây trồng; 

Biến đổi khí hậu và 

nông nghiệp; Hệ 

thống canh tác; 

Hướng dẫn sinh 

viên, học viên 

nghiên cứu khoa học 

nghiên cứu khoa học 

3 
ThS. Nguyễn Tài 

Toàn 
GV 

0986738149 

toannguyentai@gma

il.com 

Giảng dạy các học 

phần: Giống cây 

trồng; Di truyền và 

giống cây trồng; 

Phương pháp NCKH 

nông nghiệp; Trồng 

trọt cơ bản; 

Hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học 

Giảng dạy các học phần đảm 

nhiệm; 

Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 

Cấp bộ môn 
Trương Xuân 

Sinh (TBM) 

1.  
ThS. Cao Thị Thu 

Dung 

PBT Đoàn 

Trường; 

BT Liên 

chi Đoàn 

Khoa; BT 

Chi bộ 

Sinh viên 

01635882427 

dungcaothu.vn@gm

ail.com 

Phó Bí thư Đoàn 

Trường; Bí thư Liên 

chi Đoàn Khoa; Bí 

thư Chi bộ Sinh 

viên; 

 

- Giảng dạy các học phần: Đất 

và phân bón; Khoa học đất; 

Dinh dưỡng cây trồng; Quản lý 

tài nguyên và môi trường nông 

nghiệp; Cơ sở quản lý tài 

nguyên môi trường; Nông học 

cơ bản; 

- Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 

 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

2.  ThS. Trần Ngọc Toàn 

Trợ lý đào 

tạo không 

chính quy 

0988346620 

toantranngoc2113@

gmail.com 

Trợ lý đào tạo hệ 

VLVH 

Giảng dạy các học 

phần theo phân công 

của Bộ môn  

 

Phụ trách các lớp hệ VLVH 

Giảng dạy các học phần đảm 

nhiệm; Sinh lý thực vật nông 

nghiệp; Hóa sinh thực vật nông 

nghiệp; Phân loại thực vật 

nông nghiệp; Bảo quản và chế 

biến sản phẩm nông nghiệp; 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Nguyễn 



 

Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 

Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học và làm luận văn 

tốt nghiệp 

Công Thành 

(PTK) 

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

3 
ThS. Phan Thị Thu 

Hiền 
GV 

0983798286 

thuhiennln@gmail.c

om 

Giảng dạy các học 

phần:  

 

Giảng dạy các học phần đảm 

nhiệm; Cây công nghiệp; Cây 

lương thực; Cây trồng nông 

nghiệp; Bảo quản và chế biến 

nông sản; 

Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 

Cấp Bộ môn 

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

4 
ThS. Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
GV 

0979698047 

bichthuy.faff@gmail

.com 

Giảng dạy các học 

phần: Cây ăn quả; 

Làm vườn; Kỹ thuật 

tưới tiêu; 

Hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học 

Giảng dạy các học phần đảm 

nhiệm; 

Hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 

Cấp bộ môn 

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

5 
ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Mai 
GV 

thanhmainln@gmail.

com 

(Đang làm nghiên 

cứu sinh ở nước 

ngoài) 

  

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

6 ThS. Đinh Bạt Dũng KTV 

0985804854 

dbdung.dhv@gmail.

com 

Cán bộ kỹ thuật trại 

Nông học 

Phối hợp cùng GV tổ chức 

thực hiện các bài thực hành, 

thực tập, nghiên cứu và sản 

xuất trên trại Nông học. 

Cấp Bộ môn 

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

7 
ThS. Hà Thị Thanh 

Hải 
KTV 

0968561458 

hahaiktv@gmail.co

m 

Cán bộ kỹ thuật 

phòng thí nghiệm 

Phối hợp cùng GV tổ chức 

thực hiện các bài thực hành, 

thực tập, nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm. 

Cấp bộ môn 

TS. Trương 

Xuân Sinh 

(TBM) 

III. BỘ MÔN KHUYẾN NÔNG VÀ PTNT 

1 

 

 

 

 

 

 

Trưởng bộ 

môn 

0915260123 

trananhtuandhv@gm

ail.com 

 

- Điều hành và quản 

lý Bộ môn Khuyến 

nông & PTNT 

 

 

- Phụ trách chuyên môn của 

bộ môn 

- Biên soạn giáo trình, bài 

giảng 

- Xây dựng kế hoạch năm học 

của bộ môn 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 



 

 

 

Trần Anh Tuấn  

- Tham gia giảng dạy các học 

phần:  

+ Lâm nghiệp cơ bản  

+ Kỹ thuật lâm sinh  

+ Nông lâm ngư kết hợp 

- Phân công công tác chuyên 

môn giảng dạy và xác nhận các 

vấn đề liên quan đến học tập và 

NCKH của sinh viên  

- Phân công giảng viên giảng 

dạy các học phần. 

- Đảm bảo công tác chuyên 

môn của bộ môn 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

 

2 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 

Phó 

trưởng 

khoa 

0904159379 

ngcongthanh@yahoo

.com 

 Giảng viên 

Phó trưởng khoa 

 

- Tham gia giảng dạy các học 

phần:  

+ Thiết kế và quản lý dự án 

nông nghiệp  

+ Chiến lược và kế hoạch phát 

triển nông thôn 

+ Quy hoạch phát triển nông 

thôn 

+ Xã hội học nông thôn hụ 

trách các mảng công việc do 

BCN khoa phân công 

- Giảng dạy các học phần bộ 

môn phân công 

- Hướng dẫn sinh viên NCKH 

và làm luận văn tốt nghiệp 

 

 

Cấp Khoa 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Trần Anh 

Tuấn 

3 
Trần Hậu Thìn 

 thindhv@gmail.com 
- Nghiên cứu sinh 

Nước ngoài 
   

4 

 

 

 

Thái Thị Phương 

 

0912591258 

thaothaiphuong@gm

ail.com 

Giảng viên 

  

- Phụ trách các học phần do 

Bộ môn phân công 

+ Nguyên lý kinh tế 

+ Kinh tế hộ  

Cấp bộ môn 
TS. Trần Anh 

Tuấn 



 

Thảo  + Chính sách phát triển nông 

thôn  

+ Phát triển cộng đồng nông 

thôn 

- Hướng dẫn sinh viên NCKH 

và làm luận văn tốt nghiệp 

- Phụ trách liên chi đoàn Khoa 

5 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

Giang 
 

0919554220 

nguyengiangkn@gm

ail.com 

 Giảng viên 

- Tham gia giảng dạy các học  

phần: 

+ Giới và Phát triển nông thôn  

+ Khuyến nông học  

+ Quản lý tài nguyên môi 

trường nông thôn 

+ Phát triển bền vững - Phụ 

trách các học phần do Bộ môn 

phân công 

- Hướng dẫn sinh viên NCKH 

và làm luận văn tốt nghiệp 

- Phụ trách chi đoàn cán bộ  

Cấp bộ môn 
TS. Trần Anh 

Tuấn 

6 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tiếng  

 

 

 

 

 

 

0984980467 

tiengdhv@gmail.co

m 

Giảng viên 

- Tham gia giảng dạy các học 

phần: 

+Quản trị doanh nghiệp nông 

nghiệp 

+  Marketing nông nghiệp 

 + Nhập môn kinh tế nông 

nghiệp  

+ Phát triển nông thôn  

- Phụ trách các học phần do Bộ 

môn phân công 

- Hướng dẫn sinh viên NCKH 

và làm luận văn tốt nghiệp 

 

Cấp bộ môn 
TS. Trần Anh 

Tuấn 

7 
Trần Xuân Minh  

 
tranminhdhv@gmail

.com 

- Nghiên cứu sinh 

Nước ngoài 
  

TS. Trần Anh 

Tuấn 

8 
 

 
 

0916946926 

Ngocbe_23111981@

+ Phụ trách phòng 

thí nghiệm ngành 

+ Phụ trách phòng thí nghiệm 

ngành Khuyến nông và Phát 
Cấp bộ môn 

TS. Trần Anh 

Tuấn 



 

 

Phan Thị Ngọc Bé 

yahoo.com 

 

Khuyến nông và 

Phát triển nông thôn  

 

triển nông thôn  

+ Chuẩn bị mẫu, hóa chất 

IV. BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NGỌT 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hải 

Trưởng bộ 

môn 

0912383216 

minhhaidhv@gmail.

com 

- Là người chịu 

trách nhiệm trước 

Trưởng Khoa về 

mọi hoạt động của 

bộ môn  

- Phụ trách chuyên 

môn của bộ môn 

 

- Phân công công tác chuyên 

môn giảng dạy và xác nhận các 

vấn đề liên quan đến học tập và 

NCKH của sinh viên  

- Phân công giảng viên giảng 

dạy các học phần. 

- Trực tiếp lãnh đạo, quản lý  

điều hành dạy học đại học, 

nghiên cứu khoa học, phát 

triển chương trình, biên soạn 

tài liệu, giáo trình, phân công 

ra đề thi, thẩm định đánh giá 

đề thi, tổ chức hoạt động 

chuyên môn 

- Xây dựng kế hoạch nâng cao 

trình độ nghiệp vụ chuyên 

môn, quản lý khối lượng lao 

động và theo dõi ký luật lao 

động cán bộ trong bộ môn.  

- Phụ trách trại Thủy sản Hưng 

Nguyên 

- Tham gia giảng dạy các học 

phần:  

+ Công trình nuôi trồng thuỷ 

sản 

+ Cơ sở di truyền chọn giống 

ĐV thuỷ sản 

+ Kỹ thuật sản xuất cá giống 

+ Khuyến ngư và PTNT 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

ThS. Phạm Mỹ 

Dung 

2 

 

 

 

Phó 

trưởng 

khoa 

0914970709 

vinhnguyendinhdhv

@gmail.com 

 - Phụ trách công tác 

đào tạo hệ VHVL 

và các trại thực 

- Phụ trách, điều hành hoạt 

động của chi bộ cán bộ 

- Phụ trách hệ VLVH 

Cấp Khoa 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

mailto:minhhaidhv@gmail.com
mailto:minhhaidhv@gmail.com


 

 

 

Nguyễn Đình Vinh 

BT CBCB nghiệm của khoa 

  

 

- Kiểm tra, đôn đốc hoạt động 

của các trại thực nghiệm 

- Tham gia giảng dạy các học 

phần:  

+ Dinh dưỡng và thức ăn 

ĐVTS 

+ Thức ăn tự nhiên nuôi ĐV 

thuỷ sản 

+ PPNCKH Thuỷ sản 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

ThS. Lê Minh 

Hải  

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
 

nguyenthamdhv@g

mail.com 

- Nghiên cứu sinh 

Nước ngoài 
   

4 

 

 

 

 

 

 

Tạ Thị Bình 

Trợ lý đào 

tạo 

0984596189 

tathibinhdhv@gmail.

com 

- Trợ lý đào tạo cho 

hệ đào tạo chính 

quy 

- Giảng viên 

 

- Xử lý các vấn đề liên quan 

đến công tác đào tạo hệ chính 

quy 

- Tham gia giảng dạy các học 

phần:  

+ Thực vật nước 

+ Nhập môn NTTS cơ bản 

+ Động vật không xương sống 

và có xương ở nước 

+ Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 

 

Cấp Khoa 

Cấp bộ môn 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PK) 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

ThS. Lê Minh 

Hải 

5 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mai 
 

01686872505 

hoangmaidhv@gmai

l.com 

- Giảng viên 

- Tham gia giảng dạy các học 

phần: 

+ Thú y cơ bản 

+ Chăn nuôi cơ bản 

+ Tổ chức - phôi thai học ĐV 

thuỷ sản 

+ Hóa sinh động vật thủy sản 

Hướng dẫn sinh viên làm 

NCKH, thực tập nghề, làm 

luận văn tốt nghiệp 

Cấp bộ môn 
ThS. Lê Minh 

Hải 

6 

 

 

 

Phạm Anh Đức 

 

0904259112 

phamanhduc1975@g

mail.com 

+ Phụ trách phòng 

thí nghiệm ngành 

thủy sản  

+ Chuẩn bị mẫu, 

+ Phụ trách phòng thí nghiệm 

ngành thủy sản  

+ Chuẩn bị mẫu, hóa chất 

Cấp bộ môn 
ThS. Lê Minh 

Hải 

mailto:nguyenthamdhv@gmail.com
mailto:nguyenthamdhv@gmail.com
mailto:tathibinhdhv@gmail.com
mailto:tathibinhdhv@gmail.com
mailto:hoangmaidhv@gmail.com
mailto:hoangmaidhv@gmail.com
mailto:phamanhduc1975@gmail.com
mailto:phamanhduc1975@gmail.com


 

hóa chất 

V. BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN LỢ 

1 Phạm Mỹ Dung 
Trưởng bộ 

môn 

DT: 0948231430 

Email:Phammydung

nln@gmail.com 

Giảng viên 

Trưởng bộ môn 

- Giảng dạy, các việc chuyên 

môn của bộ môn Phụ trách 

phân công giảng dạy của bộ 

môn NTTS mặn lợ; 

- Phụ trách thực tập rèn nghề 

nuôi hải sản; xây dựng chương 

trình đào tạo ngành NTTS 

- Giảng dạy các  học phần: Kỹ 

thuật sản xuất giống và nuôi cá 

biển; Kỹ thuật nuôi trồng rong 

biển; Khai thác và bào vệ 

nguồn lợi thủy sản. 

- Hướng dẫn rèn nghề, hướng 

dẫn thực hành, hướng dẫn khóa 

luận 

Cấp bộ môn;  

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

(TK) 

ThS. Nguyễn 

Đình Vinh 

(PTK) 

TS. Nguyễn 

Công Thành 

(PTK) 

ThS. Lê Minh 

Hải 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

(1978) 
GV 

DT:0984806773 

nguyenthithanhnln@

gmail.com 

Giảng viên 

Giảng dạy các học phần:  

1/ Bệnh động vật thủy sản;  

2/ Hồ ao học và quản lý chất 

lượng nước;  

3/ Kỹ thuật nuôi giáp xác;  

* Hướng dẫn rèn nghề; hướng 

dẫn thực hành; hướng dẫn khóa 

luận tốt nghiệp; kiểm tra thực 

tập. 

Cấp bộ môn 
ThS. Phạm Mỹ 

Dung 

3 
Trương Thị Thành 

Vinh  
GV 

DT: 0985381343 

Email: 

thanhvinhtruong@g

mail.com 

Giảng viên 

Giảng dạy các học phần:  

1/Vi sinh vật thủy sản; 

2/ Sinh lý động vật thủy sản; 

3/Kỹ thuật nuôi động vật thân 

mềm;  

- lập dự toán và hướng dẫn rèn 

nghề 

- Hướng dẫn thực hành; hướng 

dẫn khóa luận tốt nghiệp 

Cấp bộ môn 
ThS. Phạm Mỹ 

Dung 

mailto:thanhvinhtruong@gmail.com
mailto:thanhvinhtruong@gmail.com


 

4 Trần Thị Kim Anh GV 
Kimanhnln@gmail.c

om 

NCS nước ngoài 

2012 – 2017 
  

ThS. Phạm Mỹ 

Dung 

5 Nguyễn Thức Tuấn GV 
nguyenthuctuan@g

mail.com 

NCS nước ngoài 

2012 – 2016 
  

ThS. Phạm Mỹ 

Dung 

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THANH 

 


