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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHẠM MINH TỨ  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/06/1990          Nơi sinh: Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang  

Quê quán: Bảo Lộc, Lâm Đồng.  

Học vị cao nhất: Thạc sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2015 

Chức danh khoa học cao nhất: .................................................. Năm bổ nhiệm:  ..................  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa NN&PTNT, trường Đại học 

Kiên Giang. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 260, Thủ Khoa Huận, Châu Phú B, Châu Đốc, An 

Giang . 

Điện thoại liên hệ:  CQ:  .................................. NR: ........................DĐ: 0973779469  

Fax:  .............................. E-mail:  pmtu@vnkgu.edu.vn 

Số CMND: 352050259    Ngày cấp: 12/04/2007  Nơi cấp: An Giang 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học: Sinh học biển 

Nước đào tạo: …Việt Nam ....................................................  Năm tốt nghiệp: 2012 

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  Nuôi Trồng Thủy Sản          Năm cấp bằng: 2015 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Tên luận văn: Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 

rosenbergii) - Lúa luân canh với tôm sú (penaeus monodon) ở tỉnh Bạc Liêu. 

- Tiến sĩ chuyên ngành:  .............................................................  Năm cấp bằng: ...............  

Nơi đào tạo:  .....................................................................................................................  



- Tên luận án:  .....................................................................................................................  

3. Ngoại ngữ: 1.  IELTS 6.0 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp trung bình 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2012-2013 Công ty TNHH Tongwei 

Việt Nam 

Đại diện thương mại 

2013-2015 Công ty TNHH L.V.S Đại diện thương mại 

2016 Công ty cổ phận chăn nuôi 

C.P Việt Nam 

Nhân viên kỹ thuật sản xuất tôm 

giống 

08/2016 đến nay Đại học Kiên Giang Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 

Thực nghiệm mô hình nuôi 

tôm càng xanh 

(Macrobrachium 

rosenbergii) - Lúa luân canh 

với tôm sú (penaeus 

monodon) ở tỉnh Bạc Liêu. 

2014-

2015 
Trường Chủ nhiệm 

2 

Developing an integrated 

farming model combining 

climate and water-smart rice 

production with income-

generating aquaculture for 

the youth and women in An 

Giang province, Vietnam  

2018-

2019 
Quốc tế Thành viên 

3 

Khảo sát thành phần loài và 

xây dựng bộ mẫu vật ba lớp 

thân mềm vùng biển Phú 

Quốc, Kiên Giang 

2017-

2019 
Trường Thành viên 

4 

Thu thập, lưu giữ, bảo tồn 

nguồn gen kỳ tôm 

(Physignathus cocincinus) 

và càng cuốc (Varanus 

bengalesis nebulosus) tại 

tỉnh Kiên Giang 

2018-

2020 
Tỉnh Thành viên 



5 

Thu thập, lưu giữ, bảo tồn 

nguồn gen cá ngựa 

(Hippocampus kuda) tại tỉnh 

Kiên Giang. 

2019-

2021 
Tỉnh Chủ nhiệm 

6 
Nuôi tôm càng xanh bán 

thâm canh 2 giai đoạn tại 

huyện Hòn Đất 

2020-

2021 
Tỉnh Chủ nhiệm 

7 

Ảnh hưởng của loại thức ăn 

đến sinh trưởng và năng suất 

nuôi thương phẩm cá thác 

lác cườm nuôi trong ao đất 

tại huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

2020-

2021 
Trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 

Thành phần loài thân mềm có 

kích thước lớn (Lớp: 

Gastropoda, Bivalvia, 

Cephalopoda) ở vùng ven biển 

Phú Quốc, Kiên Giang 

2019 
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

2 

Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên 

sinh trưởng và tỷ lệ sống của 

cá ngựa đen (Hippocampus 

kuda bleeker, 1852) nuôi trong 

hệ thống tuần hoàn 

2020 Tạp chí Rừng và Môi trường 

3 

Ảnh hưởng của các loại thức 

ăn tự nhiên lên cá ngựa đen 

(Hippocampus kuda bleeker, 

1852) giai đoạn ương giống 

2021 
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

3. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo: 

TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo Năm  Nhà xuất bản 

    

Kiên Giang, ngày    tháng    năm 2021 

          Xác nhận của cơ quan 

(Ký, ghi rõ họ tên và đống dấu) 

Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Minh Tứ 



 


