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1. Họ và tên:NGUYỄN VĂN KẾT 

2. Năm sinh:02-10-1960 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: 

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư (hoặc Phó giáo sư):2014 

Ngành:Sinh học                                             Chuyên ngành:Công nghệ Sinh học 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 55 

Trong đó: 

- ISI hoặc/và Scopus:                   (5 năm gần đây: 2 ) 

- Tạp chí nước ngoài khác:          (5 năm gần đây:   ) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

Trong đó, quốc tế:                        (5 năm gần đây:  ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 

Trong đó: 

- 5 năm gần đây: 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất 

bản: 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):166                                            Chỉ số hindex(nếu có):4 

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, 

kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có): 

TT  

Tác giả 

và đồng 

tác giả 

Năm công 

bô/trích 

dẫn 

Tên công trinh Tên tạp chi/ kỷ yếu 

1 Đồng tác giả 2002 / 107 
Micropropagation of an endangered 

orchid Anoectochilus formosanus.  
 Biologia Plantarum 

2 Đồng tác giả 2007 / 19 

Effecting of medium composition on 

biomass and ginsenoside production 

in cell suspension culture of Panax 

vietnamensis Ha et Grushv  

 VNU Journal of Science 

3 
Đồng tác 

giả 
2011/9 

Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định 

của sâm Ngọc Linh (Panax 

vietnamensis, Ha et Grushv.) trong 

nuôi cấy in vitro  

Tạp chí Khoa học 

Tự nhiên và Công 

nghệ 

4 
Đồng tác 

giả 
2012/4 

The role of different medium and plant 

hormones on multiple shoots of Jewel 
VNU Journal of Science 
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orchids (Anoectochilus setaceus 

Blume) 

5 
Đồng tác 

giả 
2013/2 

Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo có khả 

năng sinh phôi và mô phôi soma sâm 

Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et 

Grushv.)  

Tạp chí Sinh học 

6 
Đồng tác 

giả 
2014 / 3  

Sinh trưởng, phát triển và hàm lượng 

chlorophyll trong chồi cây Cúc 

(Chrysanthemum morifolium Ramat. 

cv.“Jimba”) nuôi cấy in vitro dưới ánh 

sáng LED  

Tạp chí Công nghệ Sinh 

học 

7 
Đồng tác 

giả 
2015 /25 

Growth and Morphogenesis of 

encapsulated strawberry shoot tips 

under mixed LEDs 

Scientia 

Horticulturae 

(2015 Elsevier) 

8 
Đồng tác 

giả 
2015 /1 

Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng và 

thành phần dinh dưỡng (đường, benzyl 

adenine, chlorocholine chloride) đến 

sự tạo củ bi Khoai tây 

(solanumtuberosum L.) 

trongnuôicấyinvitro 

Tạp chí Khoa học 

Tự nhiên và Công 

nghệ 

9 
Đồng tác 

giả 
2016 / 17 

Genetic diversity of Panax 

stipuleanatusTsai in North 

Vietnam detected by inter simple 

sequence repeat (ISSR) marker 

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment 

10 
Đồng tác 

giả 
2016 / 2 

Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo có khả 

năng sinh phôi và mô phôi soma sâm 

Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et 

Grushv.)  

Tạp chí Sinh học 

 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình 

tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có): 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 công 

trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; 

sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...): 

1.  

Đánh giá hiệu quả của phân 

lân lên đất trồng dứa tại Đức 

Trọng – Lâm Đồng 

3 

Tạp chí Khoa học Đại 

học Đà Lạt  10 35-42 2015 

2.  

Ảnh hưởng của điều kiện ánh 

sáng và thành phần dinh 

dưỡng (đường, benzyl 

adenine, chlorocholine 

chloride) đến sự tạo củ bi 

Khoai tây (solanum tuberosum 

4 

Tạp chí Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ 

31 3 9-15 2015 

http://vci.vnu.edu.vn/upload/15022/pdf/575f83d67f8b9aaf8b8b458c.pdf
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L.) trong nuôi cấy in vitro 

3.  

Tính đa dạng sinh học của các 

loài trà mi (Camelia L.) ở tỉnh 

Lâm Đồng 

3 
Tạp chí Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ 
31 4S 39-43 2015 

4.  

Growth and Morphogenesis of 

encapsulated strawberry shoot 

tips under mixed LEDs 

8 
Scientia Horticulturae 

(2015 Elsevier) 
194  

194-

200 
2015 

5.  

Lectin thực vật và tiềm năng 

ứng dụng trong kiểm soát côn 

trùng gây hại 

4 
Tạp chí Sinh học 

 
37 2 

170-

183 
2015 

6.  

Genetic diversity of Panax 

stipuleanatus Tsai in North 

Vietnam detected by inter 

simple sequence repeat (ISSR) 

marker 

5 

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment 

 

  1-6 2016 

7.  

Nghiên cứu nhân giống in 

vitro và nuôi trồng cây lan 

gấm (Anoectochilus lylei Rolfe 

ex Downies) ở điều kiện 

exvitro 

4 
Tạp chí Khoa học Đại 

học Đà Lạt 
6 4 

481-

492 
2016 

8.  

Ảnh hưởng phân hữu cơ đến 

tuyến trùng sần rễ 

(Meloidogyne incognita) hại 

cà tím (Solanum melongena 

L.) tại Lâm Đồng., 

4 

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp 

 4 1-9 2016 

9.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

biện pháp sinh học đến tuyến 

trùng sần rễ (Meloidogyne 

incognita) hại cà tím (Solanum 

melongena. L) tại Lâm Đồng. 

3 

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

72 11 71 -75 2016 

10.  

Ảnh hưởng của biện pháp canh 

tác đến phòng trừ tuyến trùng 

nốt sưng (Meloidogyne 

incognita) hại cà tím tại Lâm 

Đồng. 

3 
Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn 
 23 64 - 69 2016 

11.  

Ảnh hưởng của tuyến trùng 

nốt sưng (Meloidogyne 

incognita) đến sáu giống cà 

tím khác nhau tại Lâm Đồng.  

3 
Tạp chí Bảo vệ thực 

vật 
275 6  2018 



12.  

Ảnh hưởng của nồng độ nitơ 

trong dung dịch dinh dưỡng 

đến sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng dâu tây trồng trong 

nhà màng tại Đà Lạt 

3 

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 275 6  2019 

13.  

Ảnh hưởng của giá thể trồng 

đến sinh trưởng và năng suất 

giống dâu tây Newzealand 

trồng trong nhà plastic tại Đà 

Lạt 

3 

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 275 6  2019 

 

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật 

trong nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...): 

Thành viên ban biên tập Tạp chí Đại học Đà Lạt 

  

Xác nhận của cơ quan công tác Ứng viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Văn Kết 
 
 

 


