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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
                                                                                                                                                                                              

THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ KHOA HỌC CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRỞ LÊN 
(Dữ liệu cập nhật đến tháng 12/2012) 

 
STT Họ và tên, 

điện thoại, email 
Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

1.  Vũ Văn Xứng 
  0903506965 
xvv@vnn.vn 
 

GVC Thiết bị năng 
lượng tàu 
thủy 

- Thiết bị mặt boong 
tàu thủy 
- Thiết bị khai thác tàu cá 
- Quản lý GDĐT 
- Quản lý hành chính 

Giảng dạy và quản lý Kỹ thuật 
giao thông 

2.  Trần Gia Thái   
0905121350 
tnnk@vnn.vn 

PGS   Thiết bị năng 
lượng tàu 
thủy 

- Thiết kế tàu thủy  
- Kết cấu và sức bền tàu thủy 
- Tự động hóa và tối ưu hóa lĩnh vực thiết kế 

tàu thủy 

Giảng dạy  quản lý Khoa  Kỹ thuật 
Giao thông.  
 
 

nt 

3.  Lê Bá Khang  
0914068588 
khanglb@yahoo.com 

GVC Thiết bị năng 
lượng tàu 
thủy 

- Động cơ đốt trong 
- Ma sát, mòn 
- Công nghệ vật liệu mới 
- Ô tô và ô nhiễm môi trường. 

 Giảng dạy và quản lý Bộ môn Kỹ thuật 
ô tô. 
 
 

nt 

4.  Huỳnh Văn Vũ 
0908863088 
vuhv@ntu.edu.vn 

GV Kỹ thuật Tàu 
thuỷ 

- Độ bền tới hạn tàu thuỷ. 
- Độ tin cậy kết cấu tàu thuỷ. 
- Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép. 

Giảng dạy và quản lý Bộ môn Kỹ thuật 
Tàu thuỷ. 

nt 

5.  Nguyễn Văn Đạt 
0903503957 
nguyenvandat61@ 
gmail.com 

GV Thiết bị và 
các bộ phận 
năng lượng 
trong tàu 

- Thiết kế tàu; 
- Cơ học vật liệu composite; 
- Rung động tàu; 
- Công nghệ vật liệu composite 

- Quản lý Viện NCCT Tàu Thủy; 
- Phụ trách khoa học và công nghệ của 
Viện 

Nt 

6.  Nguyễn Văn Nhận 
0905 162 844 
vannhanck@yahoo.com 

PGS KHKT Động cơ đốt trong 
Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong và Nhiên 
liệu tái tạo 
Giảm ô nhiễm môi trường do khí thải của động 
cơ xăng và diesel 

Giảng dạy các học phần về Động cơ 
xăng và diesel, Nhiên liệu và môi chất 
chuyên dụng, Lý thuyết và cấu tạo ôtô, 
Nhiệt động kỹ thuật 
Phụ trách công tác đào tạo của khoa CK 

Cơ khí 

7.  Đặng Xuân Phương 
0905 185469 
phuongdx@ntu.edu.vn 

GV Cơ khí -Công nghệ CAD/CAM/CAE 
Máy CNC, 
Tối ưu hóa ứng dụng trong thiết kế và tính toán 
cơ khí, 

Giảng dạy thiết kế, tính toán, mô phỏng 
trong cơ khí chế tạo máy. 
Quản lý chuyên môn và học thuật 
ngành Chế tạo máy. 

nt 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

Thiết kế theo hướng thay thế vật liệu polymer và 
composite, 
Công nghệ đúc tiêm sản phẩm nhựa, 
Ứng dụng tin học trong tính toán và thiết kế cơ 
khí, 
Tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, 

8.  Nguyễn Văn Tường 
0982354509 
tuongnv@ntu.edu.vn 

GVC Chế tạo máy - Công nghệ CAD/CAM/CAE 
- Mô hình hóa hình học 
- Gia công ảo 
- CN gia công tiên tiến 
- TK & phát triển sản phẩm 

- Quản lý NCKH, HTĐN, SV (cấp 
khoa) 
- GD chuyên ngành chế tạo máy 

nt 

9.  Trần Đại Tiến 
0914014654 
tienktl56@gmail.com 

GVC Kỹ thuật - Công nghệ lạnh, sấy 
- Điều hòa không khí 
- Năng lượng tái tạo 
- Cấp nước nóng, lạnh, khí đốt 

- Quản lý chuyên môn 
- GD các học phần  liên quan đến kỹ 
thuật nhiệt, lạnh 

nt 

10.  Lê Văn Khẩn 
0903501018 
lekhandhnt@yahoo.com.vn 

GVC Kỹ thuật - Công nghệ CB lạnh 
- Máy lạnh 

GD các môn liên quan đến lĩnh vực 
chuyên môn hẹp 

nt 
 
 
 

11.  Trần Danh Giang 
0913444192 
giangtd@ntu.edu.vn 

GVC Công nghệ 
chế biến 
thịt và cá 

CNSH thực phẩm 
Quản lý GD&ĐT 
Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt - lạnh 

Quản lý đào tạo nt 

12.  Phạm Hùng Thắng 
0913408345 
phthangntu@gmail.com 

PGS, 
GVC 

Thiết bị năng 
lượng 
tàu thủy 

- Kỹ thuật tàu thủy 
- Thiết kế máy 
- Động lực học máy 
- Cơ học vật liệu 

Quản lý hành chính 
GD các môn khoa học về cơ học, chế 
tạo máy và KTTT 

nt 

13.  Trần Doãn Hùng 
0913451713 
hung.tulcz@yahoo.com 

GV Khoa học vật 
liệu 

- Geopolymecompozit 
- Polyme compozit 
- Vật liệu chống chấy 

GD: vật liệu, máy công nghiệp, hình 
họa, VKT 
Quản lý ĐT 

nt 

14.  Phạm Đình Trung 
0968720563 
Pham.dinhtrung@ 
yahoo.com 
 

GV Tự động hóa Trí tuệ nhân tạo GD ngành cơ điện tử nt 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

15.  Hoàng Hoa Hồng 
0913472898 
honghh@vnn.vn  

GVC Khai thác 
thủy sản 

- Khai thác thủy sản 
- Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Phụ trách công tác khoa học công 
nghệ Trường ĐHNT. 
- Giảng dạy:  
+ Cơ sở lý thuyết khai thác cá  
+ Cơ sở kỹ thuật sinh học trong khai 
thác thủy sản  
+ Phương pháp phân tích logic thông 
tin  

Khai thác 
thủy sản 

16.  Trần Đức Phú 
0914071027 
phudhnt@gmail.com 

GVC Nông Nghiệp - Khai thác thủy sản 
- Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Giảng dạy:  
+ Chính sách nghề cá   
+ HTQT và nghề cá có trách nhiệm  

nt 

17.  Nguyễn Đức Sĩ 
0918554971    
nguyenducsi1958@ 
gmail.com; 
sind@ntu.edu.vn 

GVC Nông Nghiệp - Khai thác thủy sản 
- Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Giảng dạy:  
+ Quy hoạch nghề khai thác thủy sản  
+ Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng  

nt 

18.  Hoàng Văn Tính 
0983338343 
tinhhv@ntu.edu.vn 
hoangvantinh_bmkt@ 
yahoo.com.vn 

GVC Nông Nghiệp - Khai thác thủy sản 
- Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Giảng dạy:  
+ Quản lý nghề cá  
+ Cơ sở khoa học đánh bắt cá có chọn 
lọc  
+ Một số vấn đề về lý thuyết khai thác 
cá  

nt 

19.  Lê Xuân Tài 
0905101326 
tailexuan59@yahoo.com 

GVC Nông Nghiệp - Khai thác thủy sản 
- Quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Giảng dạy:  
+ Cơ sở kỹ thuật sinh học trong khai 
thác thủy sản  
+ Phương pháp phân tích logic thông 
tin  

nt 

20.  Đỗ Văn Ninh 
0913444191 
vaninhcb@yahoo.com 

GVC Chế biến 
Thủy sản 

- Công nghệ bảo quản, chế biến Thủy sản. 
- Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 
- Chế biến chè-cà phê- cacao. 
- Bao bì thực phẩm. 
- Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản 
- Độc chất trong thực phẩm. 
- Enzyme trong Thủy sản. 
 

- Quản lý đào tạo 
- Giảng dạy Đại học và sau đại học các 
môn học thuộc lĩnh vực chuyên môn 
(đã nêu ở cột bên) cho các ngành thuộc 
khoa Công nghệ TP, Viện Công nghệ 
sinh học và Môi trường, khoa Nuôi, 
khoa Kinh tế. 

Công nghệ 
thực phẩm 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

21.  Trang Sĩ Trung 
0908032203 
Email: 
trangsitrung@gmail.com 
 

PGS Công nghệ 
chế biến sinh 
học 

- Công nghệ chế biến thủy sản 
- Công nghệ sinh học biển 
-Tận dung phế liệu thủy sản để sản xuất sản 
phẩm giá trị gia tăng(Chitin, chitosan, 
carotenoprotein, protein, astaxanthin)… 
- Chiết xuất hoạt chất sinh học và ứng dụng 

Hợp tác đối ngoại nt 

22.  Vũ Ngọc Bội 
0903595139 
minhboint@yahoo.com 

GVC Hóa sinh học - Công nghệ enzyme và ứng dụng trong CNTP 
- Hóa học thực phẩm 
- Hóa sinh học  
- Dinh dưỡng học   
- Đánh giá tác động môi trường 
- CN sinh học 

 Giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
ngành: 
- CNSH 
- CN kỹ thuật Môi trường 
- CNTP 
- CNCBTS, CN sau thu hoạch 

nt 

23.  Nguyễn Anh Tuấn 
0913 852319 
tuancncb@ntu.edu.vn 

GVC Công nghệ 
thực phẩm 

Công nghệ chế biến thủy sản Giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
ngành: 
- Công nghệ sau thu hoạch 
- Công nghệ thực phẩm 
- Công nghệ chế biến thủy sản 

nt 

24.  Vũ Duy  Đô 
0909313126 
vuduydodhts@yahoo.com 

GVC Công nghệ 
các sản phẩm 
từ thịt và cá 

Công nghệ lạnh thực phẩm Giảng dạy ĐH và SĐH ngành: 
- Công nghệ sau thu hoạch 
- Công nghệ thực phẩm 
- Công nghệ chế biến thủy sản 

nt 

25.  Mai Thị Tuyết Nga 
0914074318 
maingats@gmail.com  

GVC Khoa học 
Thực phẩm 

CN thực phẩm; Truy xuất nguồn gốc;  
Quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý chất lượng TP; 
Đánh giá cảm quan; Công nghệ đồ hộp TP; CN 
chế biến sữa; Công nghệ chế biến thủy sản  

GD & NCKH ngành: 
- Công nghệ TP 
- Công nghệ sau thu hoạch 
- Công nghệ chế biến thủy sản 

nt 

26.  Nguyễn Thuần Anh 
nguyen.thuananh 
@gmail.com 
0905127555  

GVC Độc chất thực 
phẩm 

- Phân tích thực phẩm 
- Đánh giá cảm quan 
- Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 
- Phân tích nguy cơ 

Quản lý Bộ môn, 
Giảng dạy 

nt 

27.  Nguyễn Minh Trí 
0903577058 
trinmdhnt@gmail.com  

GVC.TS Các quá trình 
và môi 
trường 

- Vi sinh vật gây bệnh : phát hiện, đinh lượng (vi 
sinh và độc tố), dịch tể, xử lý. 
- Vi sinh ứng dụng : tuyển lựa, nhân sinh khối 
(probiotic, xử lý phế liệu, môi trường), nuôi cấy 
vi sinh thu các chế phẩm có hoạt tính sinh học 
(enzyme và dịch thủy phân, chất chống oxy hóa)  

- Giảng dạy : vi sinh đại cương, vi sinh 
nuôi trồng thủy sản và vi sinh vật thực 
phẩm 

nt 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

28.  Hoàng Thị Huệ An 
0979 781 678 
hueanhoang@gmail.com 

GVC Hoá học - Kỹ thuật Phân tích  
- Kỹ thuật tách chiết 
- Hoá Lý - Hoá keo 

Giảng dạy và nghiên cứu Hoá học nt 

29.  Nguyễn Thị Mỹ Hương 
0914074499 
huongdhts@yahoo.com 

GVC Công nghệ 
thực phẩm 

Công nghệ chế biến thủy sản GD & NCKH ngành: 
- Công nghệ sau thu hoạch 
- Công nghệ thực phẩm 
- Công nghệ chế biến thủy sản 

nt 

30.  Trần Thị Hoàng Quyên 
0988472808 
quyentth@gmail.com  

GV 
tập sự 

Sinh học Hóa sinh Hóa học đại cương; Hóa Hữu cơ nt 

31.  Nguyễn Văn Minh 
0943598984 
minh280477@yahoo.com  

 Công nghệ 
Thực phẩm 

Công nghệ chế biến Thủy sản - Giảng dạy môn học: Kỹ thuật thực 
phẩm và Kỹ thuật sấy 
- NCKH 

nt 

32.  Nguyễn Phước Hòa 
0905112099 
phuochoanguyen@ 
gmail.com 

GVC Kỹ thuật Hóa học 
CNCBTS 
CNKTMT 

GD hóa học, 
môi trường 

nt 

33.  Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 
0995385288 
hndbao@yahoo.com 

GVC Khoa học 
sinh học biển 
ứng dụng 

Thu nhận & UD các hợp chất tự nhiên có hoạt 
tính SH 
ĐBCL & ATTP 
CNTP GTGT 

GD & NCKH: 
CN STH, CNTP, 
CNCBTS 

nt 

34.  Phan Thị Khánh Vinh 
0905553437 
kvinh2001@yahoo.com 

GV Công nghệ 
thịt, cá, sữa 
và lạnh đông 

- Khai thác và ứng dụng các hydrocolloid (agar, 
carrageenan, alginate) từ rong biển. 
- Nghiên cứu sắc tố phycobiliprotein từ rong đỏ. 

- Giảng dạy môn “Công nghệ thịt, cá, 
trứng, sữa” 
 
 
 
 

nt 

35.  Ngô Đăng Nghĩa 
0914205115 
 nghiamy2001@ 
yahoo.com 

PGS, 
GVC 

Công nghệ 
sản phẩm thịt 
và cá  
 

Polyme sinh học 
Toán thống kê ứng dụng 
Nhiệt kỹ thuật 
Vật lý thực phẩm  

Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học 
Giảng dạy 
 

CNSHMT 

36.  Nguyễn Văn Duy 
0908584786 
duynv@ 
ntu.edu.vn 

GV Vi sinh vật 
học  
 

Công nghệ probiotic 
Proteomics 
Vi sinh vật học 
Sinh học phân tử 

Giảng dạy 
Nghiên cứu khoa học 
Quản lý đào tạo 
 

nt 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

Công nghệ sinh học môi trường 
Công nghệ sinh học biển 

 

37.  Phạm Thu Thủy 
01678124166 
thuypt @ 
ntu.edu.vn 

GV Sinh học 
phân tử 
 

Sinh học phân tử 
Hóa sinh học 
Proteomics 
Công nghệ sinh  học Y sinh 

Giảng dạy 
Nghiên cứu khoa học 
Quản lý đào tạo 
 

nt 

38.  Đặng Thúy Bình 
0904135750 
binhdangthuy@gmail.com 

NCV Sinh học biển Đa dạng sinh học và bảo tồn 
Tiến hóa 
Bệnh thủy sản 
Di truyền quần thể 
Biến đổi khí hậu 

Nghiên cứu viên kiêm giảng dạy 
 
 
 

nt 

39.  Trần Quang Ngọc 
01213666096 
ngoctq@ntu.edu.vn 

GV Hóa học các 
hợp chất 
polymer 

Tổng hợp polymer Giảng dạy Hóa môi trường 
 

nt 

40.  Tạ Thị Minh Ngọc 
0934313398 
Ta.tm.ngoc@gmail.com 

GV Khoa học 
thực phẩm 

Công nghệ sinh học thực phẩm 
Vi sinh vật học 
Hóa sinh học 

Giảng dạy môn “Phân tích thực phẩm” 
 

nt 

41.  Lại Văn Hùng 
0905.127589 
hungdhts@gmail.com 

PGS, 
GVC 

Dinh dưỡng 
 và thức ăn 
TS 

Dinh dưỡng và thức ăn cho cá và giáp xác GD, NCKH, quản lý 
chuyên ngành dinh dưỡng & thức ăn TS 

Nuôi trồng  
thủy sản 

42.  Lê Anh Tuấn 
0913429198 
leanhtuandhts@ 
gmail.com 

GVC Nông nghiệp - Dinh dưỡng động vật thủy sản 
- Quy hoạch và quản lý (môi trường, vùng bờ, 
nuôi trồng thủy sản) 
- Kỹ thuật nuôi trồng hải sản (tôm hùm, cá mú, 
rong biển). 
- Thiết kế thí nghiệm và phân tích số liệu trong 
nuôi trồng thủy sản 

 Giảng dạy:  
1. Các hệ thống NTTS 
2. Thiết kế thí nghiệm và phân tích số 
liệu trong NTTS 
3. Quản lý tổng hợp vùng bờ  
4. Quy hoạch và quản lý NTTS  
5. Quy hoạch môi trường  

nt 

43.  Phạm Quốc Hùng 
01653757898 
pqhungait@ 
yahoo.com 

GV Nông nghiệp - Nuôi thủy sản 
- Nội tiết học sinh sản 

- Quản lý đào tạo & KHCN 
- Giảng dạy 

nt 

44.  Lê Minh Hoàng 
0905.465811 
leminhhoang.vn@ 
gmail.com 

GV Thủy sản và 
hải dương 
học 

- Sinh học sinh sản 
- Sinh lý sinh sản 
- Sinh học phát triển 

Giảng dạy sinh lý động vật thủy sản nt 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

45.  Lục Minh Diệp 
0905.175494 
lucminhdiep@ 
yahoo.com 

GVC Nông nghiệp - Nuôi trồng thủy sản 
- SX giống và nuôi giáp xác 

Giảng dạy KT nuôi giáp xác nt 

46.  Cái Ngọc Bảo Anh 
0913.472482 
cnbaoanh@gmail.com 

GV Nông nghiệp - Nuôi trồng thủy sản 
- Nuôi thức ăn sống 

Giảng dạy  nt 

47.  Ngô Anh Tuấn 
0989.691454 
ngoanhtuandhtsnt@yahoo. 
com.vn 

GVC Nông nghiệp - Nuôi trồng thủy sản 
- SX giống và nuôi động vật thâm mềm 

- Quản lý: Phó khoa NTTS 
- Giảng dạy: KT nuôi ĐV thân mềm 

nt 

48.  Nguyễn Đình Mão 
nguyendmao@gmail.com 

PGS Sinh học Sinh học cá 
Bảo vệ nguồn lợi TS 

Quản lý đào tạo 
Giảng dạy 

nt 

49.  Nguyễn Hữu Dũng 
0583543385 
Hdnguyen.ntu@ 
gmail.com 

GVC Nông học Bệnh học TS 
Miễn dịch học đối tượng NTS 
SX giống nhân tạo cá biển 
TĂ sống dùng trong sinh sản  
nhân tạo sinh vật biển 

Quản lý 
GD 
Thực nghiệm SX 

nt 

50.  Nguyễn Thị Kim Anh  
0905 107 737 
sonanhcc@gmail.com   

PGS, 
GVC  

Kinh tế   Kinh tế và Quản trị kinh doanh;  Kinh tế và 
Quản lý Thủy sàn 

Giàng dạy và nghiên cứu  Kinh tế 

51.  Nguyễn Thị Trâm Anh 
 

GVC Kinh tế Thương mại   quốc tế; Kinh tế vĩ mô;  Phát triển 
bền vững;  Thanh toán không dùng tiền  mặt;  
Chuỗi cung ứng 

Giảng dạy bộ môn Kinh doanh thương 
mại 

nt 

52.  Đỗ Thị Thanh Vinh 
vinh291262@yahoo.com 
0905292180 

GVC Quản trị kinh 
doanh 

Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị nguyên liệu 
thủy sản. 
 

Giàng dạy và nghiên cứu  nt 

53.  Nguyễn Văn Ngọc 
0914-199-444 
ngvng@yahoo.com 
 

GV Kinh tế và 
Quản lý 

Quản trị doanh nghiệp; Dự báo trong kinh 
doanh; Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và 
kinh doanh; Nghiên cứu Marketing. 

Giảng dạy nt 

54.  Hồ Huy Tựu 
0908250608 
Tuu_hohuy@yahoo.com 

GV Marketing Nghiên cứu marketing; Hành vi người tiêu dung; 
Phân tích định lượng 
 
 

Giảng dạy và nghiên cứu nt 



 8 

STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

55.  Lê Kim Long  
0986127306 
lekimlong@gmail.com 

GV  Kinh tế  Kinh tế thủy sản; Quản trị chiến lược; Năng lực 
cạnh tranh; Phân tích định lượng trong Kinh tế 
& Kinh doanh 

Giàng dạy và nghiên cứu   nt 

56.  Phạm Xuân Thủy 
0914074790 
pxthuy2006@yahoo.com 

GVC Nông nghiệp Kinh tế NTTS 
Đánh giá hiệu quả KT-XH NTTS 
KT nuôi tôm sú, tôm chân trắng, cá: chẽm, 
hồng, đối 

GD nt 

57.  Quách Thị Khánh Ngọc 
0935272568 
quachngoc@gmail.com 

GV Kinh tế - Kinh tế tài nguyên và môi trường 
- Kinh tế học, kinh tế lượng 
- Quản trị doanh nghiệp 

- Quản lý KHCN 
- GD ngành quản trị kinh doanh và kinh 
tế TS 

nt 

58.  Phan Thị Dung 
 
 
 

GVC Kinh tế - Kinh tế thủy sản 
- Tài chính  
- Kế toán 
- Ngân hàng 

- Quản lý đào tạo 
- Giảng dạy kế toán 
 
 

Tài chính - 
Kế toán 

59.  Nguyễn Thị Hiển 
0905110367 
hiendhnt@gmail.com 

GVC Kinh tế công 
nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp 
Quản trị tài chính 
Phân tích DA đầu tư 

Quản lý tài chính 
GD KT-TC, KT, QTKD 

nt 

60.  Trần Hưng Trà 
0935272168 
trhtra@gmail.com 

GV Khoa học vật 
liệu 

Cơ học vật liệu 
KT bề mặt vật liệu 
Công nghệ hàn 

GD & quản lý chuyên môn Xây dựng 

61.  Quách Hoài Nam 
0914030017 
namqh@ntu.edu.vn 

GVC KTTT Cơ học vật liệu 
Cơ học kết cấu 
Phương pháp số 
Tính toán thủy động lực học 

Quản lý đào tạo SĐH 
GD các môn cơ học, PP phần tử hữu 
hạn 

nt 

62.  Đỗ Như An 
0913419666 
andonhu.it@gmail.com 

GVC Toán học Lý thuyết đồ thị 
 

Ngành Công nghệ thông tin Công nghệ 
thông tin 

63.  Nguyễn Đức Thuần 
0905444448 
ngducthuan@ntu.edu.vn 

GVC Toán học 
(Đảm bảo 
toán học cho 
máy tính) 

- Lý thuyết Tập thô 
- Khai thác dữ liệu 
-  Cơ sở dữ liệu 
- Ngôn ngữ hình thức-otomat 

Ngành công nghệ thông tin nt 

64.  Nguyễn Hữu Trọng 
091.3478999 
trongnhntu@gmail.com 

GVC Toán học - Đại số phổ dụng 
- CNTT 
- Phân tích & thiết kế HTTT 
- Kỹ thuật phần mềm, Quản lý dự án CNTT 

- Quản lý đào tạo 
- GD các môn chuyên môn hẹp 

nt 
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STT Họ và tên, 
điện thoại, email 

Chức 
danh 

 
 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

(ghi theo 
bằng TS) 

Lĩnh vực chuyên môn hẹp Lĩnh vực công tác Ngành 
giảng dạy 

65.  Phạm Thị Thu Thúy 
0124 9910190 
thuthuypht@gmail.com 

GV Cơ sở dữ liệu - Kỹ thuật phần mềm. 
- Web ngữ nghĩa 
- Khai phá dữ liệu 
- XML và lập trình ứng dụng 
- Thống kê và xử lý số liệu trên máy tính… 

- Giảng dạy các môn học: Cơ sở dữ liệu 
nâng cao, Thống kê máy tính, XML và 
ứng dụng.   

CNTT 

66.  Trần Tiến Phức 
091.341.9765 
phuctt@ntu.edu.vn 

GVC Vật lý - Vô tuyến và điện tử 
- Điện tử hàng hải 

- Quản lý đào tạo 
- GD kỹ thuật điện tử, điện tử số, DSP, 
điện tử hàng hải 

Điện - 
Điện tử 

67.  Lê Phước Lượng 
0913.472.888 
lephuocluong@yahoo.com 

PGS Giáo dục học - Vật lý hạt nhân 
- Giáo dục học đại học 
- Phương pháp dạy học Vật lý 
- Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập 
- Phân tích định lượng trong giáo dục 

- Quản lý hoạt động KHCN 
- Giảng dạy học phần Vật lý đại cương  
- Giảng dạy học phần Kiểm tra - Đánh 
giá kết quả học tập 

Vật lý 

68.  Lê Văn Hảo 
0905102855 
haolv@ntu.edu.vn 

GVC Giáo dục học - PP GD & đánh giá trong GD 
- Quản trị đại học 
- Kiểm định chất lượng GD 

- Quản lý chất lượng GD 
- GD Vật lý, PP NCKH 

nt 

69.  Huỳnh Hữu Nghĩa 
0913419795 
nghiahh@ntu.edu.vn 

GVC Vật lý Vật lý địa cầu GD Vật lý nt 

70.  Phan Văn Cường 
01629 398 396 
cuongpv@ntu.edu.vn 

GV Vật lý và 
Công 
nghệ 

- Vật lý Nanô. 
- Mô phỏng động học phân tử. 
- Ứng dụng năng lượng thẩm thấu  

GD Vật lý nt 

71.  Dương Tử Tiên 
0124990109 
duongtutien@gmail.com 

GV Kỹ thuật - Cơ khí động lực tàu thủy 
- Kỹ thuật vật liệu 
 

- Giảng dạy,  nghiên cứu về Cơ khí 
động lực tàu thủy và Kỹ thuật vật liệu 
-  Nghiên cứu về sâu về vật liệu dệt( 
công nghệ sợi, vải). Vật liệu composite 
dùng  chế tạo áo giáp chống đâm, đạn… 

KTXD 

72.  Nguyễn Thắng Xiêm 
0944566410 
Thangxiemctm@yahoo.com 

GV Khoa học Vật 
liệu 

- Nghiên cứu kết cấu vật liệu composite, vữa, bê 
tông trên nền geopolymer. 
- Nghiên cứu vật liệu mới. 
- Nghiên cứu, ứng dụng hạt nano, sợi nano trong 
composite cao cấp ứng dụng trong công nghệ 
cao. 
- Xử lý sợi, hạt bằng plasma, nung, nghiền. 

- Giảng dạy: 
   + Vật liệu xây dựng 
   + Vật liệu kỹ thuật 
   + Vẽ kỹ thuật 
   + Vẽ kỹ thuật trên máy tính. 
- Phụ trách NCKH, hội thảo của khoa. 
 

nt 

 


