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    Bộ Môn Chế Biến Thủy Sản, Khoa Thủy Sản 

    Địa chỉ cơ quan: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức 

    Điện thoại: 08.38963343                                  Fax: 08.38960713 

    Email: vttbinh@hcmuaf.edu.vn  

 
 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nông Lâm TP. HCM Thủy Sản 1999 

Thạc sĩ Đại học Nông Lâm TP. HCM Thủy Sản 2009 

Tiến sĩ    

TSKH    

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có) 

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo 

Chứng chỉ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 
Trường ĐH Sư Phạm 

Tp.HCM 
2016 

Chứng chỉ 

Chứng chỉ bồ dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng III 

Học viện Quản lý giáo 

dục 
2021 

Kỹ thuật ELISA Tập huấn kỹ thuật ELISA Trường ĐHNL Tp.HCM 2014 

Chứng chỉ 

Certificate of Attendance 

participated in the International 

couse on laboratory Animal 

Science conduction at RIBE –

NLU, HCM city, Vietnam 

Trường ĐHNL Tp.HCM 2016 

14. Trình độ ngoại ngữ 

TT Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế  

01 Anh văn         x   

      

                                                               



KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 

15. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan 

1999 - 2005 Trợ lý dự án Trường Đại học Nông Lâm 

Tp. HCM 

Khu phố 6, P. Linh 

Trung, Q. Thủ Đức 

2005 – nay  Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm 

Tp. HCM 

Khu phố 6, P. Linh 

Trung, Q. Thủ Đức 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  

 

16.1 Sách giáo trình 

TT Tên sách 
Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 
Nơi xuất bản Năm xuất bản 

     

     

16.2 Sách chuyên khảo 

TT Tên sách 
Là tác giả hoặc 

là đồng tác 
Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1 
 

   

2     

16.3 Các bài báo khoa học  

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 05 

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 11 

    16.3.3. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:  

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 03 

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng 

đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:  

TT Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ 

yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng 

bài viết 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 
Số hiệu ISSN 

(nếu có) 

1 Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Võ Thị 

Thanh Bình, 2011. Bệnh đốm trắng lên tôm càng 

xanh. 

Tuyển tập Sông 

Mekong 3, 2011 

 

2 Văn Đỗ Tuấn Anh, Võ Thị Thanh Bình, Nguyễn 

Phúc Thưởng và Nguyễn Thị Thanh Trúc. So sánh 

hiệu quả xử lý nước thải từ ao nuôi cá tra bằng cây 

rau dừa và Moina sp.  

Kỷ yếu Hội nghị khoa 

học trẻ thủy sản toàn 

quốc 2012. 

 

3 Nguyễn Huy Lâm, Võ Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Kỷ yếu Hội nghị khoa  



Thanh Trúc và Lê Thanh Hùng. Đánh giá khả năng 

sử dụng bánh dầu đậu nành thay thế bột cá trong thức 

ăn cá lăng nha (Mystus wyckiioides) 

học trẻ thủy sản toàn 

quốc 2012. 

4 
Nguyen Thi Thanh Truc, Vo Thị Thanh Binh, Le Thi 

Ngoc Han, Nguyen Phu Hoa and Duong Nguyen 

Khang, 2012. Using of water fleas (Moina sp.) 

biomass and aquatic plant (Jussiaea repens l.) to treat 

wastewater from tra catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus) ponds. 

Livestock Research for 

Rural Development, 

2012 

 

5 
Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Thị Thanh Bình, Phạm 

Thi Lan Phương Lê Thị Ngọc Hân và Trương Phước 

Thiên Hoàng, 2012. Isolation, characterization and 

production of phytase from Bacillus subtilis 

Agricultural sciences 

and technology. 117, 

84-91. 

ISSN:1859-

1523 

6 
Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Huy Lâm and Võ 

Thị Thanh Bình, 2013. The trial of phytase (from 

Bacillus subtilis ba 58 in the lab) supplemented in 

diets on the growth, feed ultilization of tra catfish 

(Pangasianodon hypophthalmus) 

 

Agricultural sciences 

and technology, 4: 97-

102  

ISSN:1859-

1523 

7 
Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Thị Thanh Bình và Lê 

Thanh Hùng, 2013. Thử nghiệm bổ sung phytase 

trong khẩu phần thức ăn lên sự tăng trưởng và hiệu 

quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) 

 

Hội nghị khoa học trẻ 

thủy sản toàn quốc 

2013 

 

8 
Võ Thị Thanh Bình, Nguyên Huy Lâm, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, Võ Văn Tuấn và Lê Thanh Hùng. Đánh 

giá khả năng sử dụng thức ăn bánh dầu đậu nành tăng 

tưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn cho cá lăng nha 

(Mystus wyckiioides Chaux và Fang .1949) 

 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2013(2) 21-

27  

 

9 
Lê Hồng Thắm, Võ Thị Thanh Bình và Lê Thanh 

Hùng. Xác định nhu cầu protein trong thức ăncá lăng 

nha (Mystus wyckiioides Chaux và Fang .1949) giai 

đoạn cá giống sử dụng thức ăn thực nghiệm   

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2015(3) 81-

99 

 

10 
L.T.HUNG, V.T.T.BINH,N.T.THANH TRUC, L.H.THAM & 

T.NGOC TRAN. Effects of dietary protein and lipid 

levels on growth, feed utiiation and body 

composition in red-tailed catfish juveniles 

(Hemibagrus wyckiioides Chaux và Fang .1949) 

 

Aquaculture Nutrition 

2015 

10.1111/anu.12401 

 

11 
Nguyễn Thị Thanh Trúc Trương Phước Thiên Hoàng, 

Võ Thị Thanh Bình và Trần Văn Minh. Thử nghiệm 

probiotic ương nuôi cá chình bông (Anguilla 

marmorate Quoy & Gaimard,1824) giống trong hệ 

thống ít thay nước 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2016(2) 11-

37  

 

12 
Võ Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Trúc, 

Nguyễn Thế Mãi và Nguyễn Văn Tư. Mô tả định loại 

và một số đặc điểm sinh học của cá chốt bông 

(Pseudomystus siamensis, Regan, 1913) 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2017(2 ) 28-

37 

 



13 
Võ Thị Thanh Bình, Hoàng Đình Thưởng, Nguyễn 

Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thế Mãi. Ảnh hưởng của 

các loại thức ăn đến tăng trưởng và màu sắc trên da 

của cá chốt bông (Pseudomystus siamensis, Regan, 

1913) 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2017(5), 72-

79 

 

14 
Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Võ Thị 

Thanh Bình. Đáp ứng miễn dịch tự nhiên của tôm thẻ 

chân trắng, Penaeus vannamei, cảm nhiễm bởi vi 

khuẩn gây hoại tử gan tụy cấp Vibbrio 

parahaemolyticus 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2018(1) 80-

88  

 

15 
Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Thị 

Thanh Bình và Nguyễn Thị Hồng Duyên. Ảnh hưởng 

của pH nước đến sinh lý máu và tăng trưởng của cá 

chốt bông (Pseudomystus siamensis, Regan, 1913 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2018(1), 89-

97  

 

16 
Võ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Võ Thị 

Thanh Bình.Ảnh hưởng của pH nước lên sinh lý máu 

và màu sắc của cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensis, Regan, 1913) 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2018(2), 78-

87  

 

17 
Võ Thị Thanh Bình, Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, Võ Văn Tuấn và Nguyễn Văn Tư. Xác 

định khả năng chịu đựng một số yếu tố môi trường 

nước (nhiệt độ,pH và ôxy hòa tan) cá chốt bông 

(Pseudomystus siamensis, Regan, 1913 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2018(5) 43-

51  

 

18 
Võ Thị Thanh Bình, Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, Võ Văn Tuấn và Nguyễn Văn Tư. Kích 

thích sinh sản nhân tạo cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensis, Regan, 1913)  

Tạp chí Nông Nghiệp 

và phát triển. Trường 

ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, 2019(1)49-

58  

 

19 
Hung Le Thanh, Vo Thi Thanh Binh, Wayoon 

Poonperm, Peter Ader. The use of Phytase and 

Acidifier Supplementation on Growth and Feed 

Utiliation of tra catfish (Pangsianodon 

hpophthalmus)   

Universal Journal of 

Agricultural Research 

5(3): 202-208,2017 

 

17. Bằng sáng chế 

TT Tên và nội dung văn bằng 
Số, Ký mã 

hiệu 
Nơi cấp Năm cấp 

1   
  

2     

 

18. Sản phẩm KHCN: 

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:  

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:  

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 

TT Tên sản phẩm 
Thời gian, hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Hiệu quả 

 

1    



2    

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

 

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì 

Tên/ Cấp 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Cơ quản quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/  

chưa nghiệm thu) 

Khảo sát ảnh hưởng thức ăn bánh dầu 

đậu nành và một số chất dẫn dụ thay 

thế thức ăn protein động vật lên sức 

tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn cá lăng nha  

2011-2012 Đề tài NCKHcấp cơ sở Đã nghiệm thu 

Khảo sát một số đặc điểm sinh học cá 

chốt bông Pseudomystus siamensis 
2014-2016 Đề tài NCKHcấp cơ sở Đã nghiệm thu, tốt 

Đánh giá khả năng sử dụng thức ăn 

bánh dầu đậu nành và kết hợp chất 

dẫn dụ thay thế bột cá đến sức tăng 

tưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn 

cho cá lăng nha (Mystus wyckiioides 

2011-2012 Đề tài NCKH cấp cơ sở Đã nghiệm thu 

Khảo sát một số đặc điểm sinh học cá 

chốt chuột (Bagrichthys macacanthus) 
2013 -2015 Đề tài NCKH cấp cơ sở Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu quy trình sản xuất giống 

cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensis, 1913) 

2018-2020 Bộ Giáo Dục và Đào 

Tạo 

Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên 

Tên/ Cấp 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Cơ quan quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/ chưa 

nghiệm thu và xếp 

loại nghiệm thu) 

Quy trình chiết xuất phytase và thử 

nghiệm ảnh hưởng enzyme phytase 

trong khẩu phẩn thức ăn cá tra 

2011 -2012 Đề tài NCKH cấp cơ sở Đã nghiệm thu, khá 

Treatment wastewater from tra catfish 

(Pangasianodon hypophthalmus) 

ponds through removed algal 

Chollera sp. by Moina sp. biomass in 

Mekong Delta, Vietnam 

2012-2013 SAREC project Đã nghiệm thu, tốt 

Thử nghiệm ương nuôi cá chình bông 

(Anguilla mamorata) giống trong hệ 

thống ít thay nước 

2014-2015 Đề tài NCKH cấp cơ sở Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu sản xuất thức ăn công 

nghiệp nuôi thương phẩm cá lăng nha 
2013-2015 Bộ Giáo Dục và Đào 

Tạo 

Đã nghiệm thu, tốt 

Sản xuất chế phẩm microbial tạo floc 

xử lý khí ammonia trong mô hình 

nuôi tôm thẻ 

2014-2016 Bộ Giáo Dục và Đào 

Tạo 

Đã nghiệm thu 



Nghiên cứu sản xuất bột gan mực từ 

phế liệu chế biến thủy sản và đánh giá 

khả năng sử dụng bột gan mực trong 

thức ăn tôm thẻ 

2015-2017 Sở KH & CN TP.HCM Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường 

nước ảnh hưởng đến cá chốt bông 

(Pseudomystus siamensi)  

2016-2018 Đề tài NCKH cấp cơ sở  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu khả năng thả cá dựa tên 

tính toán sức tải thủy lực của kênh 

Nhiêu Lộc –Thị Nghè 

2014-2016 Sở KH & CN TP.HCM Đã nghiệm thu 

Xây dựng quy phạm thực hành quản 

lý tốt trong sản xuất cá cảnh tại 

Tp.HCM 

2011 -2014 Sở KH & CN TP.HCM Đã nghiệm thu 

Tăng cường phát triển năng lực cho 

giáo dục thủy sản nhằm phát triển bền 

vững ở khu vực Châu Á (TUNASIA) 

2018-2020 Dự án Quốc tế 

(TUNASIA) 

Sắp kết thúc 

Phát triển chương trình đào tạo nhằm 

phát triển thủy sản bền vững và an 

toàn dinh dưỡng (SSNS) 

2018 -2020 Dự án Quốc tế 

(SSNS) 

 

Sắp kết thúc 

19.3 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách hướng dẫn 

Tên/ Cấp 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Cơ quan quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/ chưa 

nghiệm thu và xếp 

loại nghiệm thu) 

Đánh giá khả năng xử lý nước thải ao 

nuôi cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) bằng sinh khối 

Moina sp. và cây thủy sinh thủy long 

(Jussiacea repense L.) 

2011-2012 Đề tài NCKH sinh viên Nghiệm thu, khá 

Đánh giá khả năng sử dụng thức ăn 

bánh dầu đậu nành tăng tưởng, hiệu 

quả sử dụng thức ăn  và độ tiêu hóa 

cá lăng nha (Mystus wyckiioides) 

2012-2012 Đề tài NCKH cấp cơ sở 

SV 

Đã nghiệm thu 

Tuyển chọn và thuần dưỡng cá chốt 

bông (Pseudomystus siamensi) tự 

nhiên thành cá cảnh có giá trị 

2015-2016 Đề tài NCKH cấp cơ sở 

SV 

Đã nghiệm thu 

Bước đầu thử nghiệm sinh sản nhân 

tạo cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensi)  

2016-2018 Đề tài NCKH cấp cơ sở 

SV 

Đã nghiệm thu 

 

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước  

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng 

1 Giải thưởng tài năng trẻ - hạng III Bộ giáo dục & đào tạo 

21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:.......................................... 

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:................................... 

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:......................................... 

21.4 Thông tin chi tiết:  



Tên  luận án của NCS  

(đã bảo vệ luận án TS 

hoặc đang làm NCS) 

Vai trò hưỡng dẫn 

(chính hay phụ) 

 

Tên NCS, Thời 

gian đào tạo  

Cơ quan công tác của TS, NCS, 

địa chỉ liên hệ (nếu có) 

 

    

Tên luận văn của các 

thạc sĩ (chỉ liệt kê 

những trường hợp đã 

hướng dẫn bảo vệ 

thành công) 

 

 

Tên thạc sĩ, Thời 

gian đào tạo 

 

Cơ quan công tác của học viện, 

địa chỉ liên hệ (nếu có) 

 

    

 

                                                                    Tp. HCM, ngày 14 tháng 1  năm 2022 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ         NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

   

            Võ Thị Thanh Bình 


