
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

KHOA SP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ viên chức Khoa SP Khoa học Tự nhiên 

Năm học: 2021 – 2022 

1. Cơ cấu tổ chức 

 Tổng số viên chức trong khoa là 32 (trong đó có 01 viên chức nghỉ không lương). 

Cơ cấu tổ chức Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên gồm: 

 - Ban chủ nhiệm Khoa: 02 

  1. TS. Bùi Văn Thắng – Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa). 

  2. PGS.TS. Huỳnh Vĩnh Phúc – Phó Trưởng khoa 

 - Các bộ môn: 03 

 1. TS. Hà Thanh Tùng – Trưởng bộ môn Vật lý 

 2. TS. Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng bộ môn Hoá học 

 3. TS. Hoàng Thị Nghiệp – Trưởng bộ môn Sinh học 

 - Các chuyên viên: 02 

 1. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quí – Quản lý học tập 

 2. ThS. Phạm Tuấn Vinh – Quản lý sinh viên 

 - Trợ lý NCKH 

 1. TS. Lư Ngọc Trâm Anh – Trợ lý NCKH 

 - Các cố vấn học tập 

STT Họ và tên Lớp cố vấn Ghi chú 

1 Phạm Thị Mỹ Hạnh ĐHSLY19A  

2 Lê Thị Ngọc Tú ĐHSLY20A SV khoá tuyển sinh 2016 trở 

về trước chưa tốt nghiệp 

3 Hồ Sỹ Linh  SV khoá tuyển sinh 2017 trở 

về trước chưa tốt nghiệp 

4 Trần Thị Ngọc Anh ĐHSHOA18A 

CĐSHOA18A 

 

5 Lê Thị Thanh Xuân ĐHSHOA19A  

6 Tô Kim Thi ĐHSHOA20A  



7 Phạm Thị Thanh Mai ĐHSSINH20A SV khoá tuyển sinh 2016 trở 

về trước chưa tốt nghiệp 

 - Giảng viên của các bộ môn 

Bộ  

môn 
STT Họ và tên 

Học hàm/ 

học vị 
Chức vụ Chuyên ngành 

Vật 

lý 

1 Hà Thanh Tùng TS TBM Quang học 

2 Huỳnh Vĩnh Phúc 
PGS.TS PTK 

Vật lý lý thuyết & 

Vật lý toán 

3 Lê Thị Ngọc Tú TS GV Quang học 

4 Nguyễn Quốc Thái NCS.ThS GV Vật lý kỹ thuật 

5 Phạm Tuấn Vinh 
NCS.ThS QLSV 

Vật lý lý thuyết & 

Vật lý toán 

6 Trần Thị Thanh Thư ThS GV LL&PPDH 

7 Phạm Thị Mỹ Hạnh ThS GV LL&PPDH 

8 Võ Thành Vĩnh 
NCS.ThS GV 

Kỹ thuật điện -điện 

tử 

9 Nguyễn Đức Thông 
NCS.ThS GV 

Kỹ thuật cơ khí động 

lực 

Hoá 

học 

1 Bùi Thị Minh Nguyệt TS TBM Hoá hữu cơ 

2 Lê Thị Thanh Xuân TS GV Hoá hữu cơ 

3 Tô Kim Thi ThS GV Hoá hữu cơ 

4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ThS GV Hoá hữu cơ 

5 Trần Quốc Trị 
PGS.TS GV 

Hoá lí thuyết & 

Hoá lí 

6 Trần Văn Tân 
PGS.TS GV 

Hoá lí thuyết & 

Hoá lí 

7 Bùi Văn Thắng TS PTK Hoá vô cơ 

8 Phạm Minh Xuân NCS.ThS GV Hoá vô cơ 

9 Đặng Kim Tại TS GV Hoá phân tích 

10 Hồ Sỹ Linh ThS GV Hoá phân tích 

11 Trần Thị Ngọc Anh ThS GV LL&PPDH 

12 Nguyễn Thị Ngọc Quí ThS QLHT LL&PPDH 

Sinh 

học 

1 Hoàng Thị Nghiệp TS TBM Động vật học 

2 Nguyễn Kim Búp TS GV Sinh lý thực vật 

3 Lư Ngọc Trâm Anh TS GV Sinh thái học 

4 Lê Thị Thanh TS GV Động vật học 

5 Lê Thị Thu Hường ThS GV LL&PPDH 

6 Phạm Thị Thanh Mai ThS GV Thực vật học 

7 Nguyễn Thị Bé Nhanh ThS GV Thực vật học 



Bộ  

môn 
STT Họ và tên 

Học hàm/ 

học vị 
Chức vụ Chuyên ngành 

8 

Lê Uyển Thanh 
NCS.ThS GV 

Công nghệ sinh 

học 

9 

Trần Đức Tường 
TS GV 

Công nghệ sinh 

học 

10 Nguyễn Thị Tình ThS GV Động vật học 

11 Nguyễn Thị Oanh TS GV Động vật học 

12 Phạm Hà Thanh Nguyên NCS.ThS GV Nghỉ không lương 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa) 

 - Họ và tên: Bùi Văn Thắng  - Học hàm, học vị: TS 

 - Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II) 

 - Số điện thoại: 0986671145 - Email: bvthang@dthu.edu.vn 

 a) Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Khoa SP 

KHTN. 

 b) Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý điều hành chung về mọi mặt hoạt động của 

Khoa SP KHTN và phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng khoa. 

 c) Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực gồm 

1. Phụ trách công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, tài chính, đối ngoại, phân 

công lao động; 

2. Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chương trình 

đào tạo ngành Sư phạm Hoá học;  

3. Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của đơn vị. 

4. Phụ trách công tác quản lý sinh viên; 

5. Phụ trách công tác ISO và kiểm định chất lượng đào tạo; 

6. Phụ trách công tác nghiệp vụ sư phạm, kiến tập, thực tập; 

7. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

8. Phụ trách công tác Cố vấn học tập 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao. 

2.2. Phó Trưởng khoa 

 - Họ và tên: Huỳnh Vĩnh Phúc - Học hàm, học vị: PGS.TS 

 - Chức danh nghề nghiệp: GVCC (GV hạng I) 



 - Số điện thoại: 0905477035      - Email:hvphuc@dthu.edu.vn 

    - Nhiệm vụ chính:                                                  

1. Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn GV; 

2. Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chương trình 

đào tạo ngành Sư phạm Vật lý; 

3. Phụ trách công tác hợp tác quốc tế; 

4. Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu; 

5. Phụ trách công tác truyền thông và kết nối cộng đồng; 

6. Phụ trách công tác quản lý trang Website của Khoa; 

7. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác do 

Trường và Khoa. 

2.3. Trưởng bộ môn Vật lý 

 - Họ và tên: Hà Thanh Tùng - Học hàm, học vị: TS 

 - Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III) 

 - Số điện thoại:0986745156      - Email:httung@dthu.edu.vn 

 - Nhiệm vụ chính:   

 1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy những môn học 

được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của bộ môn Vật lý. 

 2. Xây dựng, và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây 

dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học của bộ môn. 

 3. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình 

và kết quả học tập của sinh viên.  

 4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và 

công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa. 

 5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của bộ môn; 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên 

môn. 

 6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và 

công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và Trường.   

 7. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn, quản lý hồ sơ giảng 

dạy của giảng viên. 

 8. Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo ngành Sư 

phạm Vật lý. 



 9. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác. 

2.4. Trưởng bộ môn Hoá học 

 - Họ và tên: Bùi Thị Minh Nguyệt - Học hàm, học vị: TS 

 - Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II) 

 - Số điện thoại: 01699572978      - Email:btmnguyet@dthu.edu.vn 

 - Nhiệm vụ chính:   

 1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy những môn học 

được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của bộ môn Hoá học. 

 2. Xây dựng, và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây 

dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học của bộ môn. 

 3. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình 

và kết quả học tập của sinh viên.  

 4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và 

công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa. 

 5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của bộ môn; 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên 

môn. 

 6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và 

công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và Trường.   

 7. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn, quản lý hồ sơ giảng 

dạy của giảng viên. 

 8. Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo ngành Sư 

phạm Hoá học. 

 9. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác. 

2.5. Trưởng bộ môn Sinh học 

 - Họ và tên: Hoàng Thị Nghiệp - Học hàm, học vị: TS 

 - Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II) 

 - Số điện thoại:0982658089      - Email:htnghiep@dthu.edu.vn 

 - Nhiệm vụ chính:   

 1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy những môn học 

được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của bộ môn Sinh học. 

 2. Xây dựng, và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây 

dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học của bộ môn. 



 3. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình 

và kết quả học tập của sinh viên.  

 4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và 

công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa. 

 5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của bộ môn; 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên 

môn. 

 6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và 

công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và Trường.   

 7. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn, quản lý hồ sơ giảng 

dạy của giảng viên. 

 8. Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo ngành Sư 

phạm Sinh học. 

 9. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác. 

2.6. Quản lý học tập 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Quí - Học hàm, học vị: ThS 

 - Chức danh nghề nghiệp: giảng viên (hạng III) 

 - Số điện thoại: 0968828384     - Email: ntnqui@dthu.edu.vn 

 - Nhiệm vụ chính:   

 1. Rà soát, tập hợp số lượng các môn học, học phần được phân bổ cho từng hệ đào 
tạo, ngành đào tạo trong năm học hiện tại và các năm tiếp theo để chuẩn bị đủ cơ sở cho 
việc phân công và kiểm tra hoạt động chuyên môn định kỳ. 

 2. Báo cáo tình hình thực hiện chương trình đào tạo ở tất cả các hệ đào tạo trực 
thuộc Khoa và ngoài Khoa theo quy định báo cáo của Trường. 

 3. Tham mưu cho Lãnh đạo khoa về công tác quản lý giáo vụ. 

 4. Tham mưu cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Khoa liên quan đến thời 
gian thi, coi thi và chấm thi và một số công việc khác. 

 5. Thư ký các hội nghị về công tác đào tạo (giảng dạy và học tập) của khoa. 

 6. Nghiên cứu và thực hiện đúng các quy trình về công tác quản lý điểm kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập theo các văn bản chỉ đạo. 

 7. Tổ chức, giám sát việc chấm thi, quy trình làm điểm, cách tính điểm số và quản 
lý điểm số các hệ đào tạo theo quy chế, lưu điểm số của KTTK và một số hồ sơ khác liên 
quan. 

 8. Cập nhật thông tin liên quan đến công tác hành chính. 

 9. Nhận và lưu công văn đi và đến. 

 10. Quản lý, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ công tác văn phòng của khoa. 



 11. Tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc xét thi đua, tính chế độ cho cán bộ, 
giảng viên trong học kỳ và cuối năm. 

 12. Thư ký Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Khoa. 

 13. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các nhiệm vụ 

khác. 

2.6. Quản lý sinh viên 

 - Họ và tên: ThS. Phạm Tuấn Vinh - Học hàm, học vị: NCS.ThS 

 - Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

 - Số điện thoại: 0984701751 - Email: ptvinh@dthu.edu.vn 

 - Nhiệm vụ chính 

 1. - Nắm vững các quy chế liên quan đến công tác quản lý sinh viên để phổ biến đến 
toàn thể sinh viên các vấn đề liên quan. 

 2. Phổ biến quy chế học tập, sinh hoạt của sinh viên. 

 3. Cố vấn cho các giảng viên là cố vấn học tập hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, theo dõi, 
đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học viên. Phối hợp với các cố vấn nhận xét, 
đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua của sinh viên, học viên thuộc khoa quản lý cuối học 
kỳ, cuối năm học hoặc cuối khoá đào tạo. 

 4. Lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi, quản lý các hoạt động phong trào của sinh viên 
và học viên. 

 5. Tham mưu cho Lãnh đạo khoa về điều kiện xét liên lớp, học vượt lớp, học song 
song 2 chương trình đào tạo, bảo lưu điểm cho sinh viên. 

 6. Phối hợp với quản lý học tập, quản lý đào tạo trong công tác nhận hồ sơ nhập 
học, hồ sơ tốt nghiệp của người học. 

 7. Hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển website Khoa. 

 8. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các nhiệm vụ 
khác. 

2.7. Giảng viên 

 - Các giảng viên thuộc bộ môn Vật lý 

STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

1 - Họ và tên: Lê Thị Ngọc Tú 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II) 

- Số điện thoại: 0912897776 

- Email: ltntu@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

2 - Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái - Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 



STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III) 

- Số điện thoại: 0907872675 

- Email: nqthai@dthu.edu.vn 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

3 - Họ và tên: Trần Thị Thanh Thư 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III) 

- Số điện thoại: 0919 870 206 

- Email: tttthu@dthu.edu.vn 

 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng công 

đoàn Khoa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

4 - Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0918 366 590 

- Email: ptmhanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện nhiệm vụ Tổ phó công đoàn 

Khoa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

5 - Họ và tên: Võ Thành Vĩnh 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0908250533 

- Email: vtvinh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

6 - Họ và tên: Nguyễn Đức Thông 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0933211113 

- Email: ndthong@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

 - Họ và tên: Phạm Tuấn Vinh 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0984701751 

- Email: ptvinh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện công tác quản lý sinh viên. 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Vật lý. 

- Thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập. 



STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

 - Các giảng viên thuộc bộ môn Hoá học 

STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

1 - Họ và tên: Trần Quốc Trị 

- Học hàm/học vị: PGS.TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVCC (hạng 

I) 

- Số điện thoại: 0918329364 

- Email: tqtri@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện công tác Chủ tịch Hồi đồng 

Khoa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

2 - Họ và tên: Trần Văn Tân 

- Học hàm/học vị: PGS.TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVCC (hạng 

I) 

- Số điện thoại: 0778942399 

- Email: tvtan@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

3 - Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II)   

- Số điện thoại: 0919272794 

- Email: lttxuan@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

4 - Họ và tên: Tô Kim Thi 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II)  

- Số điện thoại: 0907261665 

- Email: tkthi@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

5 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)   

- Số điện thoại: 0989216125 

- Email: nthhanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Phụ trách công tác quản lý các lớp học 

Trực tuyến của Khoa. 

- Thực hiện nhiệm vụ của Cố vấn học 

tập. 



STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

6 - Họ và tên: Phạm Minh Xuân 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0916979916 

- Email: pmxuan@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện nhiệm vụ Bí thư liên chi 

đoàn Khoa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

7 - Họ và tên: Đặng Kim Tại 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0989864704 

- Email: dktai@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

8 - Họ và tên: Hồ Sỹ Linh 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0779990666 

- Email: hslinh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

9 - Họ và tên: Trần Thị Ngọc Anh 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng II)  

- Số điện thoại: 0919121025 

- Email: ttnanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Hoá học. 

- Thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

 - Các giảng viên thuộc bộ môn Sinh học 

STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

1 - Họ và tên: Nguyễn Kim Búp 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0986184693 

- Email: nkbup@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển 

chương trình đào tạo ngành Sư phạm 

Công nghệ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 



STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

2 - Họ và tên: Lư Ngọc Trâm Anh 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0906973934 

- Email: lntanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện công tác Trợ lý NCKH 

- Phụ trách công tác trang Website của 

Khoa; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

3 - Họ và tên: Lê Thị Thanh 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng 

II)  

- Số điện thoại: 0906798589 

- Email: lethithanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

4 - Họ và tên: Lê Thị Thu Hường 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0918789868 

- Email: ltthuong@dthu.edu.vn  

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

5 - Họ và tên: Phạm Thị Thanh Mai 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng 

II)  

- Số điện thoại: 0919660585 

- Email: pttmai@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

6 - Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Nhanh 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0919786678 

- Email: ntbnhanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

7 - Họ và tên: Lê Uyển Thanh 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0914555223 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 



STT Thông tin chung Nhiệm vụ 

- Email: luthanh@dthu.edu.vn - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

8 - Họ và tên: Trần Đức Tường 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng 

III)  

- Số điện thoại: 0939000639 

- Email: tdtuong@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

9 - Họ và tên: Nguyễn Thị Tình 

- Học hàm/học vị: ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0988119279 

- Email: nttinh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

10 - Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh 

- Học hàm/học vị: TS 

- Chức danh nghề nghiệp: GVC (hạng 

II)  

- Số điện thoại: 0989675050 

- Email: ntoanh@dthu.edu.vn 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Tham gia công tác chuyên môn tại bộ 

môn Sinh học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà 

Trường và Trưởng khoa phân công. 

11 - Họ và tên: Phạm Hà Thanh Nguyên 

- Học hàm/học vị: NCS.ThS 

- Chức danh nghề nghiệp: GV (hạng III)  

- Số điện thoại: 0949499077 

- Email: phtnguyen@dthu.edu.vn 

Nghỉ không lương 

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ công tác năm học 2021–2022 của Trưởng 
khoa, các Phó Trưởng khoa và viên chức của Khoa Sư phạm KHTN. Bản phân công này 
được phổ biến đến toàn thể viên chức trong đơn vị và đăng tải trên website của Khoa Sư 
phạm KHTN./. 

   Cao Lãnh, ngày 01 tháng 07 năm 2021 

 TRƯỞNG KHOA 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, HĐT (báo cáo); 

- HT, các PHT (báo cáo); 

- TK, các PTK KHTN (thực hiện); 

- Đưa e-office, Website; 

- Lưu: VT Khoa SP KHTN (Quí). 

Phụ trách khoa 

 
(đã ký) 

 

TS. Bùi Văn Thắng 

 


