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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: Phó Hiệu trưởng 

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: 13 

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): 57                     Chỉ số hindex(nếu có): 3 

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 

bố/trích dẫn 

Tên công trình Tên tạp chí/ kỷ yếu 

1 

 

Tác giả 2014 Nghiên cứu ảnh hưởng của một 

số hợp chất hữu cơ lên quá trình 

sinh trưởng và phát triển cây lan 

hài hồng (Paphiopedilum 

delenatii) in vitro. 

Tạp chí sinh học 

2 
Đồng tác 

giả 

2014 Vi nhân giống cây đẳng sâm 

(Codonopsisjavanica) 

Tạp chí Khoa học 

Đại học Đà Lạt 

3 
Đồng tác 2014 Tạo và nhân phôi  soma Sâm 

Ngọc Linh (Panaxvietnamensis, 

Tạp chí Khoa học và 

Phát triển 



giả Ha et Grushv) trong môi trường 

lỏng 

4 
Đồng tác 

giả 

2014 Sinh trưởng, phát triển và hàm 

lượng Chlorophyll trong chồi cây 

cúc ( 

ChrysanthememMorifoliumRamat

. CV.” Jimba”) nuôi cấy In Vitro 

dưới ánh sáng LED 

Tạp chí Công nghệ 

Sinh học 

5 
Đồng tác 

giả 

2015/17 Growth and Morphogenesis of 

encapsulated strawberry shoot 

tips under mixed LEDs 

Scientia 

Horticulturae 

(2015 Elsevier) 

6 
Đồng tác 

giả 

2015 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 L.) trong nuôi cấy in 

vitro 

Tạp chí Khoa học 

Tự nhiên và Công 

nghệ 

7 
Đồng tác 

giả 

2015 Tính đa dạng sinh học của các 

loài trà mi (Camelia L.) ở tỉnh 

Lâm Đồng 

Tạp chí Khoa học 

Tự nhiên và Công 

nghệ 

8 
Đồng tác 

giả 

2016/3 Genetic diversity of Panax 

stipuleanatus Tsai in North 

Vietnam detected by inter simple 

sequence repeat (ISSR) marker 

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment 

 

9 
Đồng tác 

giả 

2019 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 

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

10 
Đồng tác 

giả 

2019 Ảnh hưởng của giá thể trồng đến 

sinh trưởng và năng suất giống 

dâu tây Newzealand trồng trong 

nhà plastic tại Đà Lạt 

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

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...): 



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,...): 

  

  Ứng viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 


