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: PHÓ GIÁO SƯ
Mã hồ sơ: ………………….

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

 ;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng

Chuyên ngành: Chăn nuôi

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THÙY LINH
2. Ngày tháng năm sinh: 22-01-1980; Nam

Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành
phố): Số 531, đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà
Vinh
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 126, đường Nguyễn
Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0907.145909
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ tháng 5/2004 đến tháng 8/2007: công tác tại Trung tâm thí nghiệm, Khoa Nông nghiệp
Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh
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Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2012: Giảng viên, Bộ môn Chăn nuôi Thú y, khoa Nông
nghiệp Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh.
Từ tháng 7/2012 đến tháng 4/2017: Phó trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y, khoa Nông
nghiệp Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh.
Từ tháng 5/2017 đến tháng 2/2019: Giảng viên, Bộ môn Chăn nuôi Thú y, khoa Nông
nghiệp Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh.
Từ tháng 3/2019 đến nay: Trưởng bộ môn, Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp Thủy sản,
Trường Đại học Trà Vinh.
Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ môn
Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ cơ quan: số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà
Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 0294. 3 855246
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….……
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 22 tháng 11 năm 2004; số văn bằng: B 254101; ngành: Chăn
nuôi Thú y, chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Cần Thơ
- Được cấp bằng ThS ngày 27 tháng 12 năm 2010; số văn bằng: A 001395; ngành: Chăn
nuôi; chuyên ngành: Chăn nuôi; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Cần Thơ
- Được cấp bằng TS ngày 12 tháng 12 năm 2018; số văn bằng: 0000083; ngành: Chăn
nuôi; chuyên ngành: Chăn nuôi; Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học Cần Thơ
- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….;
chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): …………………….
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS:
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Trà Vinh
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:
- Dinh dưỡng và thức ăn gia cầm
- Dinh dưỡng và thức ăn gia súc
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- Giống và công tác giống gà
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 (số lượng) 01 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 cấp trường ;
- Đã công bố (số lượng): 33 bài báo khoa học, trong đó 09 bài báo khoa học trên tạp chí
quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản: 01 sách, nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải
thưởng quốc gia, quốc tế: ……………………………………………………………….
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp
tỉnh năm 2013; Bằng khen của Chủ tịch tỉnh năm 2013 và 2020
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: Đạt tiêu chuẩn và hoàn thành tốt
nhiệm vụ của nhà giáo.
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: 13 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):
Số đồ án, Số lượng giờ Tổng số giờ
Số lượng NCS Số lượng
khóa luận giảng dạy trực giảng trực
đã hướng dẫn ThS/CK2/
tốt nghiệp tiếp trên lớp tiếp/giờ quy
TT Năm học
BSNT đã
ĐH đã
đổi/Số giờ
Chính Phụ hướng dẫn
ĐH
SĐH định mức(*)
HD
1 2016-2017

1

390

400/378/270

2 2017-2018

2

360

380/366/270

3 2018-2019

5

345

395/392/270

425/410/216

03 năm học cuối
4 2019-2020

5

375

5 2020-2021

5

285

45

380/365/216

6

285

45

390/378/216

6 2021-2022

01

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm
theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông
tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày
31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
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- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT;
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục
đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục
đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của
giảng viên cơ hữu.
3. Ngoại ngữ: B2
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH

; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………

- Bảo vệ luận văn
………. năm……

ThS

án TS hoặc TSKH ; tại nước:

hoặc luận

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:………
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………...
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………………….
d) Đối tượng khác

; Diễn giải: ……………………...………………………………….

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): B2
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 Cơ sở đào
hoặc
TT
HVCH/CK2
từ … đến
tạo
HVCH/C
NCS
Chính
Phụ
/BSNT
…
K2/BSNT

1

Khamphanh
Chanthasinh

HVCH

x

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

Ngày
Học Viện
20/12/2021 Nông nghiệp QĐ số 3602
đến
Việt Nam
Ngày
20/5/2022
29/6/2022

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

I
1

Nhà xuất
Loại sách
bản và Số tác
(CK, GT,
Chủ biên
năm xuất giả
TK, HD)
bản

Phần biên Xác nhận của cơ
soạn (từ sở GDĐH (số văn
trang … bản xác nhận sử
đến trang)
dụng sách)

Trước khi được công nhận PGS/TS
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Sau khi được công nhận PGS/TS

II
Kỹ thuật
chăn nuôi
1 thỏ ở Đồng
bằng sông
Cửu Long

TK

Trường
Đại học
Cần Thơ

02

Chủ biên

1-157

Số: 4063/QĐĐHTV, ngày
28/6/2022

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) 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: [ ],……………………………………………………………………
Lưu ý:
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản),
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD:
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 1756; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:
Tên nhiệm vụ khoa
Thời gian nghiệm
Mã số và Thời gian
TT học và công nghệ CN/PCN/TK
thu (ngày, tháng,
cấp quản lý thực hiện
(CT, ĐT...)
năm)/Xếp loại KQ
Trước khi được công nhận PGS/TS

I

CN

1

Sử dụng nguồn phụ
phẩm cá tra và cá
biển nuôi vịt xiêm
cải tiến và vịt nông
nghiệp tại tỉnh Trà
Vinh

Cấp trường Tháng
Số 112/BB-HĐNT,
4/2010 đến ngày 23/12/2010;
kết quả đạt loại: B
12/2010
(loại khá)

CN

Cấp trường Tháng 8/2016 Số 67/BB-HĐNT,
đến 7/2017 ngày 25/12/2017;
kết quả đạt loại: Tốt

2

Ảnh hưởng của các
mức Lysine và năng
lượng lên tỷ lệ tiêu
hóa biểu kiến, tăng
trọng và chất lượng
thân thịt của vịt
Xiêm từ 5-12 tuần
tuổi

CN

3

Nghiên cứu nâng cao
chất lượng nguồn
gen trong lĩnh vực
thủy sản và vật nuôi
thông qua hợp tác
giữa Việt Nam và
Hungary

Đề tài Nghị Tháng
Số: 97/ HD9VTS1,
định thư
6/2020 đến ngày 31/12/2019
Viet-Hung 11/2022
Đang triển khai
Dự kiến nghiệm thu
tháng 11/2022
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4

Nghiên cứu lai tạo
dòng gà có năng suất
và chất lượng thịt
tốt; xây dựng mô
hình nuôi gà thả
vườn an toàn sinh
học

CN

Cấp tỉnh

Tháng
Số 2195/QĐ9/2020 đến UBND, Ngày
9/2022
10/09/2020
Đang triển khai
Dự kiến nghiệm thu
tháng 9/2022

- 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.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:
Loại Tạp
Tên tạp chí chí quốc
Là tác
Số tác
hoặc kỷ yếu tế uy tín:
giả
TT Tên bài báo/báo cáo KH
giả
khoa học/ISSN
ISI,
chính
Scopus
hoặc ISBN
(IF, Qi)
I

Trước khi được công nhận PGS/TS

Tỉ lệ nhiễm và sự nhạy
cảm kháng sinh của vi
khuẩn Vibrio Cholerae
1
trên huyết heo, nghêu và
trên người tiêu chảy tại
tỉnh Trà Vinh

04

Technical note on the
introduction of partridge
2 coloured Hungarian
Chicken in the Mekong
Delta of Viet Nam,

Tạp chí KH
Trường Đại học
Cần Thơ

10.17205/SZIE.
AWETH.2016.1.
001

08

Ảnh hưởng của các mức
năng lượng trao đổi trong
3 khẩu phần đến năng suất
sinh trưởng của vịt Xiêm
địa phương.

03

x

Tạp chí Khoa
học Công nghệ
Chăn nuôi

Ảnh hưởng của các mức
Protein thô và Threonine
4 trong khẩu phần đến năng
suất sinh trưởng của vịt
Xiêm địa phương.

03

x

Tạp chí Khoa
học Công nghệ
Chăn nuôi

Số lần
trích
dẫn
Tháng,
(khôn Tập, số,
năm
g tính trang
công bố
tự
trích
dẫn)

8/2014
33
(2014)6
1-67

Vol
12.1
(2016)
(1-10)
số 75,
5/2017,
pp 2943
số 77,
7/2017,
pp 3346.

2016

5/2017

7/2017
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Effects of different lysine
and energy levels in diets
5 on the performance and
carcass traits of growing
local Muscovy ducks.
A study of replacing
dietary crude protein of
fish meal by catfish
(Pangasius
6 hypophthalmus) byproducts on growth
performance and meat
quality of Muscovy
ducks.

x

Livestock
SJR: 0.25,
Research
for (2021) Q3,
Rural
H-index:
33
Development

x

Livestock
Research for
Rural
Development

03

03

30 (1)
2018.

1/2018

12/2018
SJR: 0.25,
(2021) Q3,
H-index:
33

30 (12)
2018.

Sau khi được công nhận TS

II

NIAS – Journal
of Animal
Science and
Technology –

The effect of operculia
turpethum on the bach
7 thao goat’s growth

06

Ảnh hưởng mức độ bổ
sung chế phẩm Probiotic
8 vào khẩu phần đến khả
năng sinh trưởng của Vịt
Xiêm

04

x

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Số 246, 7/2019
7/2019
(47-52)

Ảnh hưởng mức bổ sung
bột nghệ vào khẩu phần
9
đến khả năng sinh trưởng
của Vịt Xiêm

04

x

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Số 246, 2019
7/2019
(41-47)

Ảnh hưởng mức protein 03
thô trong khẩu phần đến
năng suất sinh trưởng của
10 vịt Xiêm địa phương

x

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Số 256, 4/2020
4/2020
(67-71)

Growth performance of
crossbred ducks fed fresh
sea fish by-product
11
replacing fish meal

x

Livestock
SJR: 0.25
Research
for
(2021),
Rural
Q3, HDevelopment
index: 33

03

The effect of lemongrass
citratus) 06
12 (Cymbopogon
supplement on growth

x

Journal of the
Indonesian

Vol 96.
Februar
y, 2019
(45-49)

SJR: 0.18
(2021).

2/2019

5/2020
32 (5)
2020.

45 (2)
136142,
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performance and carcass
characteristics of Pekin
ducks
Ảnh hưởng của sự thay thế 03
lòng đỏ trứng bằng lecithin
đậu nành trong môi trường
13 pha loãng lên chất lượng
tinh trùng chó bảo quản ở
50C
Value chain analysis and
benefit distribution of Pig
14 industry in Vietnam
04

Ảnh hưởng mức protein
thô trong khẩu phần đến
tăng khối lượng và năng
15
suất thịt của vịt Xiêm địa
phương giai đoạn 9-12
tuần tuổi
Genetic Characteristics of
Antibiotic Resistance
Gene of Vibrio Cholerae
16 Isolated

04

x

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Số 257, 6/2020
6/2020
(90-95)

x

The effects of dietary
methionine during 5-14
18 weeks of age on growth
performance and carcass
traits of chickens

x

Livestock
Research for
Rural
Development

8/2020
8.2020
(1-8)

Số 259,
9/2020
(40-44)

SJR: 0.28
(2021),
Q3, Hindex: 8

9/2020

P-ISSN: 10/2020
23043075
E-ISSN:
23054360
10/2020

SJR: 0.25

(2021),
Q3, Hindex: 33

Journal of
SJR: 0.2
Animal Health
(2021),
and Production
Q3, Hindex: 5
Tropical Animal
Science Journal

04

SJR: 0.36
(2021),
Q2, Hindex: 19

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

International
Journal of
Veterinary
Science

Effect of sprouted rough
rice
on
growth
17 performance of local
04
crossbred chickens

Factor affecting the
information sources and
communication channels
19 toward pig farmers
perception of African
Swine fever in Tra Vinh
prvince

June
2020

Uncertain
Supply Chain
Management

04

04

Tropical Animal Q3, Hindex: 12
Agriculture

SJR: 0.27
(2021),
Q3, Hindex: 15

32 (10)
2020

Vol 9I2p193197

6/2021

4 6/2021
44(2):24
8-254,
6/2021
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Effects of Eugenol and
Vitamin E as a
20 Supplement to Semen
Extender on Chilled
Canine Sperm Quality

Advances in
Animal and
Veterinary
Sciences

04

Immunomodulatory,
behavioral, and nutritional
21
03
response of tryptophan
application on poultry
The effect of an aqueous
extract of yeast-fermented
rice to growth
22 performance and carcass
06
traits of chickens

x

Veterinary
World

x

Livestock
Research for
Rural
Development

The effect of Citric Acid
in the Diets of Native
Chicken on Growth
23
Performance and Carcass
Traits

x

Effect of Dietary Lysine
and Energry Levels on
Apparent Nutrient,
24
Nitrogen, and Amino
Acids Digestibility of
Local Muscovy Ducks
The effect of sex and
growing phase on growth
performance and carcass
25
characteristics of local
Muscovy ducks (Cairina
Moschata)
An investigation on
reproductive performance
of ac chicken from 28 –
26 39 weeks of age

02

x
03

03

04

Tình hình chăn nuôi gà nòi 11
27 bến tre làm tiền đề cho
chọn giống và xây dựng

x

x

x

Vol 9I7-pp
964-970

SJR: 0.46
(2021),
Q2, Hindex: 35

EISSN: 8/2021
22310916,
8/2021
9/2021

SJR: 0.25
(2021),
Q3, Hindex: 33
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Research in
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NIAS – Journal
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Tạp chí KHKT
Chăn nuôi
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33 (9)
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1/2022
9(1): 17, 2022
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SJR: 0.2
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Vol
132,
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2/2022
Vol
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2/2022,
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Số 275, 3/2022
3/2022
(49-54)
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mô hình nuôi gà nòi thả
vườn có kiểm soát

Ảnh hưởng mức protein
thô trong khẩu phần đến
năng suất sinh trưởng của
28 gà nòi lai giai đoạn 1-42
ngày tuổi

03

Ảnh hưởng mức protein
thô trong khẩu phần đến
năng suất sinh trưởng của
29 gà nòi lai giai đoạn 42105 ngày tuổi

02

A survey of Muscovy
duck production in rural
areas of Tra Vinh
30 Province of Vietnam

Ảnh hưởng của sự bổ
sung lúa mầm lên khả
31 năng sinh sản của thỏ
cái thuần Californian
The effect of Crude
protein and
Metabolizable Enegry
levels on the growth
32
performance of
Hungarian Bronze
Turkeys Adapted in tra
Vinh provine, Vietnam
Effects of mineral salts
on chilled canine Sperm
33 Quality

x

Số 276,
4/2022
(49-53)

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Số 277, 5/2022
5/2022
(40-44)

x

Journal of the
SJR: 0.18
Indonesian
Tropical Animal (2021).
Q3, HAgriculture
index: 12

47 (2): 6/2022
138145,
June
2022

x

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Số 278, 6/2022
6/2022
(58-63)

x

Journal of
Science,
Engineering and
Technology

02

03

4/2022

x

03

10

Tạp chí KHKT
Chăn nuôi

Journal of
Science,
Engineering and
Technology

6/2022
10:5967

10:2936

6/2022

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín
mà ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận cấp bằng TS: 9 bài báo Khoa học được
đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI/Scopus
1. Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Kim dong and Nguyen Van Thu (2018) Effects of
different lysine and energy levels in diets on the performance and carcass traits of growing
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local Muscovy ducks. Livestock Research for Rural Development, 30 (1) 2018. SJR: 0.25,
Q3, H-index: 33
2. Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Van Thu (2018) A study of
replacing dietary crude protein of fish meal by catfish (Pangasius hypophthalmus) byproducts on growth performance and meat quality of Muscovy ducks. Livestock Researcg
for Rural Development, 30 (12) 2018, SJR: 0.25 (2021), Q3, H-index: 33.
3. Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Van Thu (2020) Growth
performance of crossbred ducks fed fresh sea fish by-product replacing fish meal, Livestock
Researcg for Rural Development, 32 (5) 2020, SJR: 0.25 (2021), Q3, H-index: 33.
4. N. T. Linh, B. Guntoro, N. H. Qui, N. D. Khang, N. T. Dau and N. V. Vui (2020) The
effect of lemongrass (Cymbopogon citratus) supplement on growth performance and carcass
characteristics of Pekin ducks, Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture, 45
(2) 136-142, June 2020, SJR: 0.18 (2021). Q3, H-index: 12.
5. Nguyen Thuy Linh, Budi Guntoro, Nguyen Hoang Qui and Nguyen Thi Anh Thu (2020)
Effect of sprouted rough rice on growth performance of local crossbred chickens, Livestock
Research for Rural Development, 32 (10) 2020, SJR: 0.25 (2021), Q3, H-index: 33.
6. Nguyen Thuy Linh, Nguyen Van Vui, Budi GunToro, Nguyen Hoang Qui (2021) The
effects of Dietary Methionine during 5-14 weeks of age on growth performance and carcass
traits of chickens, Journal of Animal Health and Production, Vol 9-I2-p193-197, SJR: 0.2
(2021), Q3, H-index: 5.
7. Nguyen Thuy Linh, T R Preston, Nguyen Hoang Qui, Le Cong Van, Vo Huynh Anh
Thu and Nguyen Van Vui (2021) The effect of an aqueous extract of yeast-fermented rice
to growth performance and carcass traits of chickens, Livestock Research for Rural
Development, 33 (9) 2021, SJR: 0.25 (2021), Q3, H-index: 33.
8. Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Van Thu (2022) Effect of
Dietary Lysine and Energry Levels on Apparent Nutrient, Nitrogen, and Amino Acids
Digestibility of Local Muscovy Ducks, Asian Journal of Research in Animal and
Veterinary Sciences, 9(1): 1-7, 2022, SJR: 0.2 (2021), Q3, H-index: 11.
9. N. T. Linh, N. T. K. Dong and N. V. Thu (2022) A survey of Muscovy duck production
in rural areas of Tra Vinh Province of Vietnam, Journal of the Indonesian Tropical Animal
Agriculture, 47 (2): 138-145, June 2022, SJR: 0.18 (2021). Q3, H-index: 12.
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)
Là
Thuộ
Tháng
tác Tên tạp chí hoặc kỷ
Tập,
c
T
Số tác
, năm
Tên bài báo/báo cáo KH
giả yếu khoa học/ISSN danh số,
T
giả
công
chín
hoặc ISBN
mục trang bố
h
tạp
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chí
uy tín
của
ngàn
h
I

Trước khi được công nhận PGS/TS

II

Sau khi được công nhận PGS/TS

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành
mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………………………….…
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng Tên cơ Ngày tháng Tác giả chính/
chế, giải pháp hữu ích quan cấp năm cấp đồng tác giả

Số tác giả

1
…
- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau
khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ………………………
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế
Tên tác phẩm
nghệ thuật,
Văn bản công Giải thưởng
Cơ quan/tổ
TT thành tích huấn
nhận (số, ngày,
cấp Quốc
chức công nhận
luyện, thi đấu
tháng, năm)
gia/Quốc tế
TDTT

Số tác giả

1
...
- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế,
là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi
rõ số thứ tự): ..……………………………………………………………………………….
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
Văn bản
đào tạo,
Vai trò
Cơ quan
giao nhiệm
Văn bản đưa
chương trình ƯV (Chủ
thẩm định,
vụ (số,
vào áp dụng
TT
nghiên cứu trì/ Tham
đưa vào sử
ngày, tháng,
thực tế
ứng dụng
gia)
dụng
năm)
KHCN

Ghi chú
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Chương trình
đào tạo Thú y
1
trình độ Đại học
hệ chính quy

Quyết định
Số: 4615/QĐ635/QĐTrường Đại
Tham gia ĐHTV, ngày
ĐHTV ngày
học Trà Vinh
27 tháng 01
20/8/2021
năm 2022

Quyết định
Chương trình
Số:
4615/QĐ634/QĐđào tạo Thú y
Trường Đại
2 (Coop) trình độ Tham gia ĐHTV, ngày
ĐHTV ngày
học Trà Vinh
Đại học hệ chính
27 tháng 01
20/8/2021
quy
năm 2022
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): ………….
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………………………
- 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: Bài báo số 22, tên bài báo: The effect of an aqueous extract of
yeast-fermented rice to growth performance and carcass traits of chickens, Livestock
Research for Rural Development , SJR: 0.25 (2021), Q3, H-index: 33
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)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:
….……………………….…………………………………………………………………...
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:

03 CTKH

; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………………….
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+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………………………
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được
bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ………………………………………….
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ………………………………
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.
Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2022
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thuỳ Linh

