Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước
Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: Giáo sư
Mã hồ sơ: ………………….

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:
Đối tượng đăng ký: Giảng viên
Ngành: Thủy sản;

X ;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: Đặng Thị Hoàng Oanh
2. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1969; Nam ;  Nữ
Dân tộc: Kinh;

;

Quốc tịch: Việt Nam;

Tôn giáo: không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:



4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Thới Lai, huyện Thới Lai, thành
phố Cần Thơ
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành
phố): số 83/13B đường Hoàng Văn Thụ, phường An cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): số 83/13B đường Hoàng
Văn Thụ, phường An cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại nhà riêng: K; Điện thoại di động: 0915858809; E-mail: dthoanh@ctu.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ tháng 1, năm 1995 đến tháng 1, năm 1996: Tập sự giảng dạy, Khoa Thủy sản, Trường
Đại học Cần Thơ.
Từ tháng 2, năm 1997 đến tháng 2, năm 1999: Học Thạc sĩ Khoa tại Đại học Aarhus, Vương
quốc Đan Mạch.
Từ tháng 3, năm 1999 đến tháng 3, năm 2003: Học Tiến sĩ tại Đại học Queensland, Australia
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Từ tháng 4, năm 2007 đến nay: Giảng viên, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (từ
năm 2007 là Phó trưởng Bộ môn, từ 2008 đến 2018 là Trưởng Bộ môn, Khoa Thủy sản).
Chức vụ:

Hiện nay: Không;

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ cơ quan: Khu II, Đường 3-2, phường Xuân Khánh, Q. Ninh kiều, Tp. Cần thơ
Điện thoại cơ quan: 0292 3835701
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không
8. Đã nghỉ hưu: chưa
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH ngày 14 tháng 9 năm 1991; số văn bằng: 59/ĐHCT; ngành: Nuôi
trồng Thủy sản, chuyên ngành: không;
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam.
- Được cấp bằng ThS ngày 28 tháng 1 năm 1999; số văn bằng: K; ngành: Khoa học
biển; chuyên ngành: không;
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Aarhus, Đan Mạch.
- Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 11 năm 2008; số văn bằng: K; ngành: Vi sinh vật và
ký sinh trùng học; chuyên ngành: không;
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Queensland, Australia.
- Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): không
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 10 tháng 11 năm 2011,
ngành: Thủy sản
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Cần Thơ
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Chăn nuôi
– Thú y – Thủy sản
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
(1) Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh ở những đối tượng nuôi thuỷ sản quan trọng;
(2) Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật chẩn đoán bệnh ở động vật thuỷ sản;
(3) Các giải pháp phòng bệnh và quản lý dịch bệnh trong nuôi thuỷ sản;
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 01 cấp bộ và 03 cấp tỉnh;
- Đã công bố 115 bài báo khoa học, trong đó 21 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
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- Số lượng sách đã xuất bản 05, trong đó 5 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải
thưởng quốc gia, quốc tế: 0
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn
hiệu lực của quyết định): Không
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
Là một nhà giáo, tôi luôn có ý thức giữ gìn không vi phạm đạo đức nhà giáo, không bị kỹ
luật với bất kỳ hình thức nào, luôn trung thực và khách quan trong hoạt động đào tạo và
nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động chuyên môn khác.
Đến nay tôi đã có 21 năm thâm niên giảng dạy bậc đại học và 16 năm thâm niên giảng dạy
sau đại học. Hàng năm, tôi đều hoàn thành vượt mức số giờ giảng theo qui định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Tôi sử dụng thành thạo tiếng anh và được trường Đại học Cần thơ phân công giảng dạy bằng
tiếng anh cho chương trình nuôi trồng thủy sản tiên tiến bậc đại học (3 môn) và chương trình
cao học nuôi trồng thủy sản (2 môn).
Tôi tham gia soạn thảo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ bệnh học thủy
sản và chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản tại đại học
Cần Thơ. Đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.
Trong nghiên cứu khoa học, tôi đã chủ trì 2 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài cấp tỉnh, 3 nhiệm vụ cấp
tổng cục, 2 đề tài hợp tác quốc tế, 5 đề tài nhánh cấp Bộ. Từ kết quả của các đề tài nghiên
cứu khoa học, tôi đã công bố 115 bài báo trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, tôi chủ trì biên soạn 2 sách chuyên khảo và 3 giáo trình phục vụ cho đào tạo
trình độ đại học và sau đại học.
Tôi vẫn luôn rèn luyện về đạo đức tác phong của nhà giáo và nỗ lực hơn nữa để phục vụ cho
sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 21 năm
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT

Năm học

Số lượng NCS
Số giờ chuẩn gd Tổng số giờ chuẩn
Số lượng Số đồ án,
đã hướng dẫn
trực tiếp trên lớp gd trực tiếp trên
ThS/CK2/ khóa luận
lớp/số giờ chuẩn gd
BSNT đã tốt nghiệp
quy đổi/số giờ
Chính Phụ hướng dẫn ĐH đã HD
ĐH
SĐH
chuẩn định mức (*)
03 năm học cuối

1

6/2019-5/2020

1

1

1

7

290

20

310//625/270

2

6/2020-5/2021

0

0

0

6

235

83

318/589/270

3

6/2021-5/2022

0

1

2

7

243

35

278/564/270
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3. Ngoại ngữ:
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Bảo vệ luận án ThS  Tại nước: Đan Mạch năm 1999 và luận án TS ; Tại nước:
Australia năm 2008.
không

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): trường Đại học Cần Thơ
d) Đối tượng khác

; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): IELTS (2003)
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách nhiệm Thời gian
Họ tên NCS
Đối tượng
hướng dẫn hướng dẫn
hoặc
TT
HVCH/CK2/
từ … đến
HVCH/C
NCS
Chính Phụ
BSNT
…
K2/BSNT

Cơ sở đào
tạo

Ngày, tháng,
năm được cấp
bằng/có quyết
định cấp bằng

Nguyễn Thu
1 Dung

X

X

2013-2015

Trường Đại
12/12/2016
học Cần Thơ

Nguyễn Thị
2 Thu Hằng

X

X

2013-2016

Trường Đại
15/11/2017
học Cần Thơ

Trương Thị
3 Hoa

X

X

2015-2018

Trường Đại
15/05/2020
học Cần Thơ

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:
TT

Tên sách

Phần biên Xác nhận của cơ sở
Loại sách Nhà xuất
Số
soạn (từ GDĐH (số văn bản
(CK, GT, bản và năm tác Chủ biên
trang … xác nhận sử dụng
TK, HD) xuất bản
giả
đến trang)
sách)

I

TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS

Nguyên lý và kỹ
1 thuật chẩn đoán
bệnh thủy sản

GT

Success Stories in
Asian aquaculture
(chapter 7: Striped
catfish aquaculture
2
in Vietnam: A
decade of
unprecedented
development)

Nhà xuất bản
Nông nghiệp.
2011

Chương Springer,
sách CK eISBN 978-155250-461-1
2009

1

Chủ biên

2

Đồng tác
giả

1976/GXN-ĐHCT
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II

SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS

Một số bệnh phổ
biến trong nuôi tôm
3
nước lợ ở Đồng
bằng sông Cửu long

CK

Nhà xuất bản
Nông nghiệp,
2021

Môi trường và
nguồn lợi thủy sinh
4
vật ở Đồng bằng
sông Cửu long

CK

Nhà xuất bản
Nông nghiệp,
2022

GT

Nhà xuất bản
Đại học Cần
Thơ, 2022

GT

Nhà xuất bản
Đại học Cần
Thơ, 2022

5

Miễn dịch học Thủy
sản đại cương

6

Thuốc và hóa chất
trong thủy sản

2

Chủ biên

1847/GXN-ĐHCT

Đồng chủ
biên

1848/GXN-ĐHCT

3

Chủ biên

1977/GXN-ĐHCT

4

Chủ biên

1975/GXN-ĐHCT

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách
do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: [02],
(số thứ tự 3 và 4).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:
TT
I

Tên nhiệm vụ khoa học và CN/PCN/ Mã số và cấp Thời gian
công nghệ (CT, ĐT...)
TK
quản lý
thực hiện

Thời gian nghiệm
thu (ngày, tháng,
năm)/Xếp loại KQ

TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS

1

Nghiên cứu dịch tễ học và
xác định tác nhân gây bệnh
phân trắng ở tôm sú (Penaeus
monodon) nuôi ở Đồng Bằng
Sông Cửu Long

CN

2

Nghiên cứu xác định tác
nhân gây bệnh đục cơ (White
tail disease) trên tôm càng
xanh (Macrobrachium
rosenbergii) ương nuôi tại
Cần Thơ

CN

3

Nâng cao năng lực các
phòng thí nghiệm PCR xét
nghiệm vi-rút trên tôm ở
Việt Nam (Improving
capability for shrimp virus
PCR testing laboratories in
Vietnam)

4

Nghiên cứu ứng dụng qui
trình mPCR phát hiện một số
mầm bệnh vi khuẩn nhiễm
trên cá tra nuôi tại Vĩnh
Long

CN

B2006-16-36
2006-2007
Cấp Bộ

Cấp tỉnh
(Cần Thơ)

2007-2009

Hợp tác quốc
tế. ACIAR
2008-2009
SRA no.
FIS/2005/115

2/2/2010
Xếp loại xuất sắc

14/1/2010
Xếp loại khá

15/1/2009
(không xếp loại)

2009-2011
CN

Cấp tỉnh
(Vĩnh Long)

27/09/2011
Xếp loại khá
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II
SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS
5

Nghiên cứu thử nghiệm để
kiểm soát sự lây lan của bệnh
chưa rõ nguyên nhân ảnh
hưởng đến tôm

CN

6

Nghiên cứu bệnh xuất huyết
trên cá bống kèo
(Pseudapocryptes
lanceolatus) nuôi thương
phẩm và đề xuất giải pháp
phòng, trị

CN

7

Xây dựng quy trình phòng và
trị bệnh cá lóc (Channa sp)
từ giai đoạn ương giống đến
nuôi thịt

CN

8

Nghiên cứu, đề xuất quy
trình chẩn đoán, phòng và trị
bệnh cá điêu hồng
(Oreochromis sp.) nuôi trong
bè ở tỉnh Vĩnh Long

9

Xác định nguyên nhân tôm
vễnh mang và biện pháp
phòng trị

CN

CN

2012-2013

01/06/2014
(không xếp loại)

B2013-16-29
2013-2015
Cấp Bộ

10/08/2016
Xếp loại xuất sắc

FAO
TCP/VIE/3304

Cấp tỉnh
(An Giang)

2014-2015

Cấp tỉnh
(Vĩnh Long) 2017-2019

Cấp tỉnh
(Trà Vinh)

2018-2019

30/05/2016
Xếp loại đạt

21/11/2019
Xếp loại đạt

13/12/2019
Xếp loại đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm;
TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):
7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:
Loại Tạp
Số lần
Số Là tác Tên tạp chí hoặc kỷ chí quốc tế trích dẫn
Tháng,
Tên bài báo/báo cáo
Tập, số,
TT
tác giả yếu khoa học/ISSN uy tín: ISI, (không
năm
KH
trang
giả chính
hoặc ISBN
Scopus
tính tự
công bố
(IF, Qi) trích dẫn)
I

TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS
Diseases in Asian
Aquaculture IV
ISBN 971-802-0160

Identification and
characterization of
1 Vibrio bacteria
3
isolated from fish and
shell fish in Vietnam
Xác định LD50 và thử
nghiệm vắc xin
phòng bệnh vi khuẩn
2
3
(Aeromonas
hydrophyla) trên cá
chép (C. carpio)

x

Tạp chí khoa học
Đại học Cần thơ

73-85

2002

242-251

2002
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Thiết lập bộ sưu tập
vi khuẩn kháng thuốc
Tạp chí khoa học
3 kháng sinh
4
x
76-81
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- Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 06 (các số TT 63, 85 87, 94, 108, 113).
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa
vào áp dụng thực tế:
Chương trình đào Vai trò
Văn bản
tạo, chương trình ƯV (Chủ giao nhiệm
TT
nghiên cứu ứng trì/ Tham vụ (số, ngày,
dụng KHCN
gia)
tháng, năm)

Cơ quan
thẩm định,
đưa vào sử
dụng

Văn bản đưa
vào áp dụng
thực tế

Ghi chú

1

Tham gia tổ
Chương trình đào
Số 4235/QĐSố 4164/QĐBộ Giáo dục và
soạn thảo
tạo thạc sĩ Bệnh Tham gia ĐHCT ngày
BGDĐT ngày
Đào Tạo
chương trình
học thủy sản
10/10/2016
05/07/2018
đào tạo

2

Tổ trưởng tổ
Chương trình đào
Số 1771/QĐSố 6461/QĐTrường Đại học
điều chỉnh
tạo thạc sĩ Bệnh Tham gia ĐHCT ngày
ĐHCT ngày
Cần Thơ
chương trình
học thủy sản
04/06/2019
31/12/2019
đào tạo

Tham gia hội
Chương trình đào
Số 5175/QĐSố 879/QĐđồng xây
tạo trình độ tiến sỹ
Trường Đại học
3
Tham gia ĐHCT ngày
ĐHCT ngày
dựng, điều
chuyên ngành nuôi
Cần Thơ
29/11/2021
31/03/2022 chỉnh chương
trồng thủy sản
trình đào tạo

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay
thế*: Không
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH:
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cần thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2022
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Hoàng Oanh

