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1. Họ và tên: Lê Tuấn Tú 

2. Ngày sinh: 12/10/1979                         Giới tính:   Nam      

3. Quốc tịch: Việt Nam 

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 18 ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội                       

Điện thoại: 0912550510                Email: letuantu2003@yahoo.com 

Chỗ ở hiện nay: Số 18 ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn có liên quan): 

Từ  . . . . . . . . . . 

Đến  . . . . . . . . . 

Ngành, lĩnh vực đào tạo Nơi đào tạo 

(Tên trường, nước)  

9/1997 đến 10/2001 Bảo vệ thực vật 
Trường Đại học Nông nghiệp 

I Hà Nội 

2007 đến 2011 Công nghệ sinh học 
ĐH Khoa học và công nghệ 

Thượng Hải – Trung Quốc 

6. Quá trình công tác: 

Từ  . . . . . . . . . . 

Đến  . . . . . . . . . 

Chức vụ (nếu 

có) 

Lĩnh vực chuyên 

môn 

Nơi công tác 

 

2003 - 2007 
NCV Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật 

 

2007 - 2011 
Lưu học sinh Công nghệ sinh 

học 

ĐH Khoa học và công nghệ 

Thượng Hải, Trung Quốc 

2011 - 2014 
NCV Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật 

 

Từ tháng 11/2014 

đến nay 

Phó trưởng 

Bộ môn Miễn 

dịch thực vật 

Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật 

 

7. Trình độ ngoại ngữ: (loại tiếng, trình độ): Tiếng Anh: B   Tiếng Trung: C 

8. Những công trình đã công bố:  

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Tác giả hoặc   

là đồng tác 

giả  

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm 

công bố 

 

 

 

 

1 

Nghiên cứu tính đa dạng của 

quần thể vi khuẩn gây bệnh 

héo xanh  Rastonia 

solanacearum Smith hại 

vừng, lạc.  

Đồng tác giả Nghiên cứu cơ bản 

trong khoa học sự sống 

Nhà xuất bản khoa học 

và kỹ thuật tháng 10 – 

2007,  trang  611- 615. 

2007 



Khoa học sự sống  

 

 

 

 

2 

Phân tích đa dạng di truyền 

một số Isolates vi khuẩn gây 

bệnh héo xanh hại lạc 

(Raltonia solanacearum 

Smith) và tuyển chọn giống 

kháng bệnh.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và 

công nghệ  Nông 

nghiệp Việt Nam,  

trang 44-49, sè 2 ( 7) 

2008  

2008 

3 96微孔板固定鸡肝酯酶的

实验研究 (Study on 

immobilization of 

chickenliver esterase on 

96 microplates) 

Tác giả 安徽农业科学 (journal 

of anhui agricultural 

sciences) 2011,39 

(24):14534-14536  

 

2011 

4 Nghiên cứu ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật trong thâm canh, 

quản lý dịch hại tổng hợp để 

phát triển một số giống lạc 

mới có năng suất chất lượng 

tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ 

An. 

Đồng tác giả Tuyển tập kết quả 

nghiên cứu các đề tài 

thuộc dự án Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp No. 2283-

VIE(SF). Nhà xuất bản 

Nông nghiệp, Trang 

51-61, năm 2014. 

2014 

5 Kết quả nghiên cứu chọn tạo 

dòng lúa triển vọng kháng 

rầy nâu RN40 

Đồng tác giả Tạp chí Bảo vệ thực 

vật số 1/2016, trang 45-

49 

2016 

6 Xác định nguồn gen kháng 

rầy nâu của một số giống lúa 

bằng đánh giá nhân tạo và 

chỉ thị phân tử 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam số 

11(72)/2016 

2016 

 


