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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm …………..………………………………… 
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): …………..…………………………………….. 
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 
hạn nộp hồ sơ): ……………..…………………………………………………………… 
9. Trình độ đào tạo: 
- Được cấp bằng ĐH ngày 20 tháng 05 năm 2002; số văn bằng: 0312579; ngành: Thủy sản, 
chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Cần Thơ, Việt 
Nam 
- Được cấp bằng ThS ngày 31 tháng 03 năm 2006; số văn bằng: 020358; ngành: Thủy sản, 
chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Cần Thơ, Việt 
Nam    
- Được cấp bằng TS ngày 06 tháng 06 năm 2013, số văn bằng: 002195; ngành: Thủy sản, 
chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Cần 
Thơ, Việt Nam 
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm …, ngành: …… 
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Cần Thơ 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Chăn nuôi – 
Thú y – Thủy sản. 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
Trước khi được công nhận tiến sĩ: Hướng nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu đặc điểm 
sinh học dinh dưỡng, sinh sản và sinh lí động vật thủy sản, góp phần cung cấp thông tin cơ 
bản giúp hoàn thiện qui trình ương nuôi một số đối tượng thủy sản quan trọng ở Đồng bằng 
sông Cửu Long. 
Sau khi được công nhận tiến sĩ: Hướng nghiên cứu: (i) tiếp tục nghiên cứu đặc điểm sinh 
học dinh dưỡng, sinh sản và sinh lí động vật thủy sản, (ii) nghiên cứu sản xuất giống và 
nuôi các đối tượng thủy sản nước lợ có giá trị kinh tế, đặc biệt là các đối tượng mới có tiềm 
năng kinh tế nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi và phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy 
sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn (số lượng) ........ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
- Đã hướng dẫn chính 5 HVCH và hướng dẫn phụ 2 HVCH bảo vệ thành công luận văn 
ThS; 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 1 cấp Bộ và 9 cấp cơ sở; 
- Đã công bố (số lượng) 75 bài báo khoa học, trong đó 4 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 
tế có uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS; 
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản 5, trong đó …..….. thuộc nhà xuất bản có uy tín; 








































