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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô NCS hiện tại 

Tiến sĩ 

  Tổng số   

1  Khối ngành VI  28 NCS 

B. Công khai thông tin về NCS tốt nghiệp  

STT Khối ngành Số NCS tốt nghiệp 

  Tổng số   

1 Khối ngành VI 8  

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Xem Khung chương trình đào tạo: 

http://vienduoclieu.org.vn/daotao/VienDuoclieuKhungchuongtrinhdaotaotiensi5716 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

1  
Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý 

của thuốc từ dược thảo  
2006   

2  Nghiên cứu thuốc từ thảo dược 2006  

3  Kỹ thuật chiết xuất 2008  

4  
Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây 

thuốc 
2005  

5  Kỹ thuật trồng cây thuốc  2013   

6  Danh lục cây thuốc Việt Nam 2016  

http://vienduoclieu.org.vn/daotao/VienDuoclieuKhungchuongtrinhdaotaotiensi5716


 

7  
Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông 

dược ở Việt Nam 
2006  

8  Cây thuốc và động vật làm thuốc tập 1 2004  

9  Cây thuốc và động vật làm thuốc tập 2 2006  

10  Cây thuốc và động vật làm thuốc tập 3 2011  

11  
Selected medicinal plants in Viet Nam - 

Volume 1 + Volume 2 
1999  

E. Công khai thông tin về luận án tốt nghiệp 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

STT Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1  Nghiên cứu thành 

phần hóa học chủ yếu 

và động thái tích lũy 

hoạt chất của cây 

Dây thìa canh 

Gymnema sylvestre 

(Retz.) R. Br. ex. 

Schult. 

Hoàng 

Minh Châu 

 

1. PGS.TS. 

Trần Văn Ơn 

2. PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Bích Thu 

 Xem tại đây:   

 http://vienduoclieu.org.vn/dao-

tao/Thong_tin_luan_an_Tien_si_ 

Nghien_cuu_thanh_phan_hoa_hoc 

_chu_yeu_va_dong_thai_tich_luy 

_hoat_chat 

_cua_cay_day_thia_canh_Gymnema_ 

sylvestre_Retz_R_Br_Ex_Schult__ 

NCS_Hoang_Minh_Chau_4646 

 

2  Nghiên cứu đặc điểm 

thực vật, thành phần 

hóa học và một số tác 

dụng sinh học của 

loài Chloranthus 

japonicus Sieb. ở 

Việt Nam 

Đỗ Thị 

Oanh 

1. GS.TS. Phạm 

Thanh Kỳ 

2. PGS.TS. Lê 

Việt Dũng  

 Xem tại đây: 

http://vienduoclieu.org.vn/dao-

tao/Thong_tin_luan_an_ 

Nghien_cuu_dac_diem_thuc_vat_ 

thanh_phan_hoa_hoc_va_ 

mot_so_tac_dung_sinh_hoc_ 

cua_loai_Chloranthus_japonicus_Sieb_ 

o_Viet_Nam_NCS_Do_Thi_Oanh_4673 

 

3  Nghiên cứu về thực 

vật, thành phần hóa 

học và một số tác 

dụng sinh học của 

cây Hế mọ 

(Psychotria prainii 

H.Lév.) 

Trần Phi 

Hùng 

1. PGS.TS. 

Nguyễn Trọng 

Thông  

2. PGS.TS. Lê 

Việt Dũng 

 Xem tại đây: 

http://vienduoclieu.org.vn/dao-

tao/Thong_tin_luan_an_tien_si_ 

Nghien_cuu_ve_thuc_vat_ 

thanh_phan_hoa_hoc_va 

_mot_so_tac_dung_sinh_hoc_cua_ 

cay_He_mo_Psychotria_prainii_H_ 

Lev__NCS__Tran_Phi_Hung_4653 

 

4  Nghiên cứu thành 

phần hóa học và một 

số tác dụng sinh học 

của loài Belamcanda 

chinensis (L.) DC. 

Bùi Thị 

Bình 

1. PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Bích Thu 

2. PGS.TS. Đỗ 

Xem tại đây:  

http://vienduoclieu.org.vn/dao-

tao/Thong_tin_luan_an_tien_si_ 

Nghien_cuu_thanh_phan_hoa_hoc 

_va_mot_so_tac_dung_sinh_hoc 

http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_Tien_si_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_Tien_si_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_tien_si_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_tien_si_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_tien_si_
http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Thong_tin_luan_an_tien_si_


 

STT Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

thu hái tại Việt Nam 

 

Thị Hà _cua_loai_B  elamcanda_chinensis 

_L_DC_thu_hai_tai_Viet_Nam 

__NCS_Bui_Thi_Binh_5685 

 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức:  

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1      

2      

3      

4      

5      

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và tư vấn 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

Cấp Nhà nước 

1  
Nghiên cứu tác 

dụng chống trầm 

cảm và cải thiện 

trí nhớ của hương 

nhu tía (Ocimum 

sanctum) và cơ 

chế liên quan 

TS. Lê Thị Xoan 
 

4/2017 - 

4/2020 

900 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng – 

Đang thực 

hiện 

2  
Hợp tác nghiên 

cứu sàng lọc 

dược liệu có tác 

dụng ngăn ngữa/ 

Phạm Thị Nguyệt 

Hằng 
 

5/2017 - 

5/2019 

3.208 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

hỗ trợ điều trị 

bệnh suy giảm trí 

nhớ và cơ chế tác 

dụng 

hiện 

3  
Áp dụng sáng chế 

US6833143B1 

không bảo hộ tại 

Việt Nam để phát 

triển sản phẩm hỗ 

trợ điều trị 

Alzheimer từ rau 

đắng biển Việt 

Nam  

TS. Hoàng Đức 

Mạnh 

 
8/2018- 

8/2020 

3.500 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

4  
Khai thác nguồn 

gen sâm ngọc linh 

tạo nguồn nguyên 

liệu làm thuốc 

PGS.TSKH 

Nguyễn Minh 

Khởi 

 
2012-2016 

Gia hạn đến 

tháng 

12/2017 

 5360 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

5  
Khai thác và phát 

triển nguồn gen 

Ngũ vị tử 

(Schisandra 

sphenanthera 

Rehd. et Wils.) tại 

Ngọc Linh tạo 

nguyên liệu làm 

thuốc 

Nguyễn Xuân 

Trường 
 

2014 - 2017  2.420  

 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

6  
Bảo tồn các loài 

cây thuốc đặc hữu, 

qui, hiếm và có giá 

trị ở vùng Đông 

Nam Bộ để bảo tồn 

tại khu BTTNVH 

Đồng Nai 

TS. Nguyễn Bá 

Hoạt 
 

2017-2021 8300  
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

7  
Đánh giá hiện 

trạng và tiềm năng 

phát triển nguồn 

tài nguyên cây 

thuốc và nghiên 

cứu bảo tồn, trồng 

trọt một số loài cây 

thuốc ở một số tỉnh 

vùng Tây Nam Bộ 

TS. Trần Minh 

Ngọc 
 

2017 - 2019 6700 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

8  
Sản xuất thử 

nghiệm giống và 

TS. Phạm Thanh 

Huyền 
 

2018 - 2021 3500  
Đề tài 

nghiên cứu 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

Dược liệu Đảng 

sâm tại tỉnh Kon 

Tum.  

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

9  
Nghiên cứu trồng 

và chế biến một số 

cây thuốc Hoàng 

kỳ (Astragalus 

sp.), Tục đoạn 

(Dipsacus 

japonicus Miq.), 

Thương truật 

(Atractylodes 

lancea (Thunb.) 

DC.) và Hoàng 

liên chân gà 

(Coptis chinensis 

Franch. / hoặc 

Coptis 

quinquesecta 

W.T.Wang) ở một 

số tỉnh vùng Tây 

Bắc, tạo nguồn 

dược liệu sản xuất 

chế phẩm bảo vệ 

sức khỏe. 

Trần Danh Việt 
 

9/2017- 

12/2018 

6850 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

Cấp Bộ  

1  
Nghiên cứu cây 

bảy lá một hoa 

theo hướng hỗ trợ 

điều trị ung thư vú 

PGS.TS. Đỗ Thị 

Hà 
 

 7/2017-

7/2019 

2.520 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

2  
 Bảo tồn nguồn 

gen dược liệu năm 

2017-2018 

PGS.TSKH.  

Nguyễn Minh 

Khởi 

 
12/2017 -

11/2018 

1.960 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

3  
Bảo tồn cây thuốc 

YHCT và tri thức 

bản địa 

PGS.TSKH. 

Nguyễn Minh 

Khởi 

 
2018 Theo thực tế 

Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

4  
Khảo nghiệm và 

hoàn thiện quy 

TS. Nguyễn Văn 

Khiêm 
 

9/2017-

8/2019 

2.141  
Đề tài 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

trình sản xuất 

giống bạch chỉ 

(Angelica dahurica 

(Fisch. Ex Hoffm.) 

Maxim) 

 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

5  
Khảo nghiệm và 

hoàn thiện quy 

trình sản xuất 

giống hoàng cầm 

TS. Nghiêm Tiến 

Chung 

 
9/2017-

8/2019 

2.030   
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

6  
Khảo nghiệm và 

hoàn thiện quy 

trình sản xuất 

giống Đương quy 

di thực (Angelica 

acutiloba (Siebold 

& Zucc.) Kitag).  

TS. Trần Thị Liên 

 
9/2017-

8/2019 

2.090  
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

7  
Khảo nghiệm và 

hoàn thiện quy 

trình sản xuất 

giống cho Đảng 

sâm Bắc 

(Codonopsis 

pilosula (Franch.) 

Nannf. 

TS. Hoàng Đức 

Mạnh 
 

9/2017-

8/2019 

2.090  
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

8  
Khảo nghiệm và 

hoàn thiện quy 

trình sản xuất 

giống Đan sâm 

(Salvia 

miltiorrhiza 

Bunge) 

Trần Minh Ngọc 

 
 

2017 - 2019 2.328 
Đề tài 

nghiên cứu 

ứng dụng - 

Đang thực 

hiện 

Cấp Viện 

1  
 Nghiên cứu độ tan 

tính thấm của 

Andrographolide 

và Curcumin 

TS. Lê Thị Kim 

Vân 
 

12/2016 - 

12/2018 

99,826 
 

2  
Nghiên cứu quy 

trình công nghệ 

chiết xuất cao từ rễ 

cây Ngưu tất giàu 

saponin làm 

nguyên liệu sản 

xuất chế phẩm 

TS. Nguyễn Tuấn 

Hiệp 
 

7/2016 - 

6/2018 

211,162 
 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

bidentin quy mô 

pilot 

3  
Nghiên cứu quy 

trình chiết xuất cao 

rau đắng biển 

(Bacopa monnieri) 

20% bacosid ở quy 

mô pilot 

TS. Nguyễn Tuấn 

Hiệp 
 

12/2016 - 

5/2018 

249,097 
 

4  
Nghiên cứu và 

phát triển chuỗi 

sản phẩm từ gừng 

(zingiber 

officinale) ở quy 

mô pilot 100 kg 

gừng khô 

TS. Nguyễn Tuấn 

Hiệp 
 

6/2018 - 

11/2019 

289,042 
 

5  
Nghiên cứu tác 

dụng giải lo âu, an 

thần và cải thiện 

nhận thức của cây 

Cải cần (Corydalis 

balansae y Prain) 

CN. Trần Nguyên 

Hồng 
 

03/2017- 

11/2018  

65,00 
 

6  
Đánh giá tác dụng 

của cao chiết cồn 

ngũ gia bì hương 

(Acanthopanax 

gracilistylus) trên 

mô hình chết tế 

bào thần kinh gây 

bởi Trimethylin 

chlorid 

TS. Phạm Thị 

Nguyệt Hằng 
 

7/2016-

7/2018 

300,0 
 

7  
Nghiên cứu thành 

phần hóa học của 

hạt và lá cây Ngũ 

Trảo (Vitex 

negundo Linn.) 

ThS. Phan Thị 

Trang 
 

12/ 2016 - 8 

/2018  

77,587 
 

8  
Nghiên cứu chất 

đối chiếu từ cây 

Rau đắng biển 

(Bacopa monnieri 

(L.) 

CN. Tạ Thị Thủy 
 

12/2016. -

5/2018 

94,608 
 

9  
Nghiên cứu thành 

phần hoá học và 

chiết xuất 2 chất 

đối chiếu từ địa 

hoàng (Rehmannia 

glutinosa Libosch.) 

 DS. Phạm Thị 

Thúy 
 

 12/2016-

5/2018  

 156,46  
 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

trồng tại Việt Nam. 

10  
Xây dựng quy 

trình chiết xuất cao 

định chuẩn Cát 

cánh (Platycodon 

grandiflorus) ở 

quy mô phòng thí 

nghiệm 

CN. Phùng Như 

Hoa 
 

6/2017 -  

12/2018  

57,990 
 

11  
Nghiên cứu quy 

trình bán tổng hợp 

muối natri của 

tetra carboxy 

methyl naringenin 

chalcon 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Trang 
 

6/2017 - 

12/2018 

 

59,805 
 

12  
Bước đầu nghiên 

cứu thành phần 

hóa học loài nấm 

cổ cò Ganoderma 

flexibes, họ 

Garnodermataceae 

TS. Nguyễn Thị 

Duyên 
 

12/2017 - 

11/2018 

96,156 
 

13  
Nghiên cứu 

phương pháp định 

tính, định lượng 

nystose trong dược 

liệu Ba kích 

(Morinda 

officinalis How.) 

TS. Nguyễn Thị 

Phương 
 

6/2017 – 

6/2018 

 
 

14  
Nghiên cứu xây 

dựng phương pháp 

định lượng đồng 

thời emodin, 

polydantin và 

resveratrol trong 

cốt khí củ bằng 

phương pháp  sắc 

ký lỏng hiệu năng 

cao (HPLCUV) 

nhằm kiểm soát 

chất lượng dược 

liệu 

DS. Nguyễn Đình 

Quân 
 

6/2017 – 

6/2018 

 
 

15  
Ứng dụng hệ 

HPLC-UV/FLD 

trong nghiên cứu 

định lượng một số 

ThS. Nguyễn Thị 

Hà Ly 
 

6/2017 – 

6/2018 

 
 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

hoạt chất trong các 

dược liệu Đương 

qui Trung Quốc, 

Đương qui Nhật 

bản, Xuyên khung, 

Bạch chỉ, Hà thủ ô 

đỏ 

16  
Nghiên cứu thành 

phần hóa học của 

cây dây đòn gánh 

(Gouania 

leptostachya DC., 

họ Táo ta -

Rhamnaceae) 

DS. Nguyễn Thị 

Hằng 
 

7/2017-

6/2018 

 
 

17  
Nghiên cứu thành 

phần hóa học của 

dược liệu cát sâm 

( Millettia 

speciosa Champ.) 

và xây dựng tiêu 

chí định tính, định 

lượng phục vụ việc 

kiểm nghiệm dược 

liệu 

Nguyễn Thị Hằng 

 

11/2017 - 

10/2018 gia 

hạn tháng 

5/2019 

51,1860 
 

18  
Nghiên cứu nâng 

cấp tiêu chuẩn 

dược liệu Bồ công 

anh Việt Nam 

(Herba Lactucae 

indicae) 

ThS. Nguyễn Thị 

Phương 
 

4/2018 – 

4/2019 

 
 

19  
Nghiên cứu so 

sánh đặc điểm vi 

học và thành phần 

hóa học đặc trưng 

một số loài thuộc 

chi Panax: Sâm 

Ngọc Linh, Tam 

thất hoang, Sâm vũ 

diệp, Nhân sâm 

(sâm Hàn Quốc), 

Tam thất bắc phục 

vụ việc kiểm 

nghiệm dược liệu 

và sản phẩm từ 

dược liệu. 

TS. Phương 

Thiện Thương 
 

4/2018 – 

4/2019 

65,788 
 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

20  Nghiên cứu xây 

dựng bộ dữ liệu 

vân tay hóa học 

của dược liệu Hà 

thủ ô đỏ bằng kỹ 

thuật sắc ký lỏng 

ghép hai lần khối 

phổ (LC-MS/MS) 

và thuật toán PCA 

ThS. Nguyễn Thị 

Hà Ly 
 6/2018 – 

6/2019 

80,070 
 

21  
Nghiên cứu đánh 

giá tác dụng làm 

lành vết thương 

của lá Nhàu 

TS. Lê Văn Minh 
 

2018 

146,160 

 

22  
Nghiên cứu thành 

phần bệnh hại 

trong đất tại Trạm 

Nghiên cứu trồng 

cây thuốc Sa Pa 

Hoàng Diệu Linh 

- TTHN 
 

4/2017-

9/2019 

35,085 
 

23  
Hoàn thiện quy 

trình sản xuất 

giống Nhân trần 

(Adenosma 

glutinosum L.) đã 

được chọn lọc 

 

Phạm Hồng Minh 

- TTHN 
 

1/2018-

12/2019 

37,130 
 

24  
Nghiên cứu tuyển 

chọn và chọn tạo 

dòng ngưu bàng 

(Arctium lappa L.) 

định hướng hàm 

lượng hoạt chất và 

năng suất cao 

Trần Thị Lan – 

TTHN – Phối hợp 

Trạm Sa Pa 

 
1/2018-

12/2019 

28,86 
 

25  
Nghiên cứu thành 

phần dịch hại và 

diễn biến một số 

dịch hại chính trên 

ba kích, đảng sâm, 

đinh lăng, gấc, 

gừng, hà thủ ô và 

rau đắng biển tại 

một số vùng sản 

xuất 

Phan Thúy Hiền - 

TTHN 
 

1/2018-

3/2020 

196,279  
 

26  
Tuyển chọn và 

nhân giống hương 

nhu tía (Ocimum 

tenuiflorum) nâng 

Lương Thị Hoan 
 

3/2018 – 

11/2020 

61,978  
 



 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

cao năng xuất và 

hàm lượng tinh 

dầu 

27  
Nghiên cứu nhân 

giống cây bạch cập 

(Bletillia striata 

Reicnb) bằng 

phương pháp nuôi 

cấy mô tế bào  

 

TS: Nghiêm Tiến 

Chung 
 

11/2017 – 

11/2019 

25,500 
 

28  
Nghiên cứu tuyển 

chọn mẫu giống 

nắng hoa trắng có 

năng suất và hàm 

lượng hoạt chất 

cao 

Ths. Tạ Như 

Thục Anh 

(chuyển Nhữ Thu 

Nga) 

 
3/2016-

6/2019 

27,209/ 

104,190  
 

29  
Nhận dạng sâm 

VN bằng chỉ thị 

SCAR 

TS. Nguyễn Văn 

Khiêm 
 

10/2017-

9/2018 

47,833  
 

30  
Tuyển chọn và 

nhân nhanh giống 

địa hoàng 

(Rehmannia 

glutinosa Libosch.) 

cho năng suất và 

hàm lượng catalpol 

cao. 

ThS. Vũ Hoài 

Sâm 
 

7/2016-

5/2019 

26,080 
 

31  
Xây dựng quy 

trình nhân giống in 

vitro cây bạch truật 

(Atractylodes 

macrocephala 

Koidz 

KS. Hoàng Thị 

Như Nụ (chuyển 

từ ThS Tạ Như 

Thục Anh) 

 
12/2016 

12/2018 

17,855 

 
 

32  
Tuyển chọn mẫu 

giống rau đắng 

biển (Bacopa 

monnieri (L.) 

Wettst.) cho năng 

suất và hàm lượng 

bacoside cao. 

Trần Trung Nghĩa 
 

2016-2018 23,310/ 

92,930 
 

33  
Nghiên cứu chọn 

giống Giảo cổ lam 

5 lá 

Chu Thị Thúy 

Nga 
 

2017-2019 62,910 
 

34  
 Nghiên cứu chọn 

giống Huyền sâm 

Chu Thị Thúy 

Nga 
 

2017-2019   

53,470 
 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 



 

STT 

Tên cơ sở đào 

tạo hoặc các 

chương trình đào 

tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1               

2               

  

  Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2018 

Viện trưởng đã ký 

 

  

                             

 


