
LÝ LỊCH KHOA HỌC 
CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN1  

 
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN:                                                     
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN1:                        
   

          

1. Họ và tên:    NGUYỄN VĂN NHUẬN 

2. Năm sinh:                04/01/1982                              3. Nam/Nữ:    NAM 
 
4. Học hàm:                                                                  Năm được phong học hàm: 
    Học vị:                         Thạc sĩ                                  Năm đạt học vị:   2013 

5. Chức danh nghiên cứu:                                               Chức vụ: 
6. Địa chỉ nhà riêng:  48/24 – Nguyễn Khuyến – Vĩnh Hải – 
Nha Trang – Khánh Hòa 
 
7. Điện thoại: CQ: 058 2451471           ; NR:                                ; Mobile: 0905 572517 

8. Fax:                 0583832067                                                  E-mail: nhuan43kt@yahoo.com 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:  
     Tên tổ chức : Viện Khoa học và Công Nghệ Khai thác Thủy sản - Trường ĐH Nha Trang 
     Tên người Lãnh đạo:                 Trần Đức Phú                  
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0583832067 
     Địa chỉ tổ chức: 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa 
10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường ĐH Thủy Sản Kỹ sư Khai Thác 
Thủy Sản 

2005 

Thạc sỹ Trường ĐH Nha Trang Khai Thác Thủy Sản 2013 

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa học    

11. Quá trình công tác 
 

Thời gian  
(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1/2006 – 6/2007  Nghiên cứu viên Viện Nghiên Cứu 
Nuôi Trồng Thủy Sản 
III Nha Trang 

33 – Đặng Tất – Nha 
Trang – Khánh Hòa 

                                                 
1 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính đề tài NCCB, KHXH, 
KHCN hoặc dự án SXTN (gọi tắt là dự án). Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.  

mailto:nhuan43kt@yahoo.com
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7/2007 - nay Giảng viên Trường ĐH Nha 
Trang 

02 – Nguyễn Đình Chiểu 
– Nha Trang – Khánh 
Hòa 

12. Các công trình công bố chủ yếu  
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 
năm gần nhất) 
 

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 Lồng bẫy – Cở sở 
chuyển đổi nghề khai 
thác thủy sản ven bờ. 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa hoc – 
Công nghệ Thủy sản  số 
1/2009 

2009 

2 Thực trạng và giải 
pháp khai thác nguồn 
lợi tôm hùm giống tại 
vịnh Nha Trang 

Đồng tác giả Hội thảo khoa học trẻ 
2011 tại Huế 

2011 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp  
 (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 
TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

2   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

1 Chuyển giao mô hình 
Lồng bẫy tại Hà Tĩnh  01 hộ/ 01 địa điểm 01/2009 – 12/2009 

2 Chuyển giao mô hình 
Lồng bẫy tại tỉnh 
Nghệ An 

01 hộ/ 01 địa điểm 
01/2009 – 12/2009 

3 Chuyển lồng bẫy tại 
Ninh Thuận 01 hộ/ 01 địa điểm 01/2010 – 12/2010 

4 Chuyển lồng bẫy tại 
Phú Yên 02 hộ/ 01 địa điểm 01/2011 – 12/2011 
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15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn – nếu có) 
 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ 
khác đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu – kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Đánh giá hiệu quả kinh tế 
nghề lưới kéo xa bờ khối 
tàu >350CV tại thành phố 
Rạch Giá – Kiên Giang 

3/2004-9/2005  Đã nghiệm thu 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ 
khác đã tham gia 

Thời gian 
(bắt đầu – kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Cải tiến kỹ thuật khai thác 
ghẹ bằng lồng bẫy 

2006 – 2007 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Chuyển giao kỹ thuật khai 
thác thủy sản  bằng lồng 
bẫy cho ngư dân các xã 
Bảo Ninh, Quang Phú, Hải 
Trạch tỉnh Quảng Bình. 
B2007-13-23TĐ 

7/2007 – 7/2008 Hổ trợ kinh tế thủy 
sản 

Chuyển giao kỹ 
thuật khai thác thủy 
sản  bằng lồng bẫy 
cho ngư dân các xã 
Bảo Ninh, Quang 
Phú, Hải Trạch tỉnh 
Quảng Bình. B2007-
13-23TĐ 

Hỗ trợ tiếp nhận công 
nghệ khai thác hải sản 
bằng lồng bẫy cải tiến cho 
ngư dân tại Khu Kinh tế 
Dung Quất và vùng ven 

2/ 2010 – 

12/ 2011 
Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu cải tiến lồng 
bẫy truyền thống tại Ninh 
Thuận để nâng cao hiệu 
quả khai thác thủy sản 

8/2010 – 

12/2011 
Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Giải pháp nâng cao hiệu 
quả bảo vệ nguồn lợi hải 
sản cho nghề lưới kéo ven 
bờ tỉnh Khánh Hòa 

1/2009 – 31-
12/2011 

Đề tài thuộc dự án 
Norad Đã nghiệm thu 

Thực hiện quy hoạch chi 
tiết nuôi trồng thủy sản tại 
Vịnh Nha Trang 

1/2011-12/2011 Dự án cấp thành phố Đã nghiệm thu 

Đánh giá thực trạng và 
đề xuất giải pháp quản 
lý chất lượng sản phẩm 

2010-2011 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 
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thủy sản sau thu hoạch 
của tàu khai thác xa bờ 

Xây dựng bản đồ và cơ sở 
dữ liệu vùng nuôi trồng 
thủy sản vịnh Nha Trang 

1/2011-12/2011 Dự án cấp thành phố Đã nghiệm thu 

Đánh giá tác động của 
nghề khai thác tôm hùm 
giống đến cảnh quan môi 
trường và nguồn lợi 1hủy 
sản vịnh Nha Trang 

2012-2013 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng bãi 
cá nhân tạo tại Ninh Thuận 
nhằm bảo vệ, tái tạo và 
phát triển nguồn lợi thủy 
sản. 

8/2011 – 8/2013 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng rạn 
nhân tạo tại vịnh Nha 
Trang nhằm bảo vệ, tái tạo 
và nguồn lợi thủy sản. 

2013-2015 Đề tài cấp tỉnh Đang thực hiện 

    
16. Giải thưởng  
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 

 
Khánh  Hòa, ngày  12  tháng 3   năm 2014 

 
TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỀ TÀI2 

 (Xác nhận và đóng dấu) 
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông 
Nguyễn Văn Nhuận tham gia thực hiện Dự án 

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA 
THỰC HIỆN CHÍNH DỰ ÁN 

(Họ, tên và chữ ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Nhuận 
 

                                                 
2 Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này. 


