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sinh đa chủng, sản 

xuất phân HCVS 

POLYFA phục vụ 

sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

gồm các hợp 

đồng chuyễn 

giao công nghệ 

tại Quyển II tập                       

5 

 Chương trình 

NTMN. 

Dự án “Xây dựng 

mô hình ứng dụng 

công nghệ sinh học 

sản xuất sản phẩm 

Neo-Polynut Neo-

Polymic phục vụ 

nuôi tôm cá tại Hải 

Phòng và Quảng 

Ninh”  

Chủ trì 

chuyển 

giao 

Công 

nghệ 

Quyết định 

1860/QĐ-

BKHCN 

06/9/2007 

Phê duyệt 

danh mục dự 

án do Trung 

ương quản lý 

Thuộc 

Chương trình 

NTMN bắt 

đầu thực hiện 

2008 

Bộ 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Hợp đồng chuyển 

giao công nghệ 

sản xuất sản phẩm 

Neo-Polynut 

Neo-Polymic, Số 

06/HĐCGCN-

TTNCƯD Giữa 

Liên hiệp Khoa 

học sản xuất 

Công nghệ sinh 

học và Môi 

trường viện 

CNSH và Trung 

tâm NCƯDCN 

Hải Phòng  

Tôi đã chủ trì 

chuyển giao 

công nghệ dự 

án này và 02 dự 

án sản xuất chế 

phẩm sinh học 

phục vụ nuôi 

trồng thủy sản 

khác – quy 

trình công 

nghệ này là kết 

quả khoa học 

của các dự án, 

đề tài do tôi 

làm chủ nhiệm.  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): năm 2018-

2019  Giờ đứng trên lớp 67,5 giờ. 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): (năm 2018-2019/52 giờ) 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

 

 

 

 




