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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
LY LICH KHOA HQC
(Dành cho thig viên/thành viên các Hç5i dng Giáo sit)
1. Thông tin chung
- HQ và ten:

VU VAN LIET

- Näm sinh:

20/10/1954

- GiOi tInh:

Nam

- TrInh do dào tao (TS, TSKH) (näm, nai cp bang)

Tin Si,

am: 1996, Triro'ng Dii h9c Nông nghip I Ha Ni Vit
danh Giáo six hotc PhO giáo six (näm, ncyi bë nhim):
Giáo sir, b

14, tii HQC vin Nông nghip Vit Nam

- Nganh, chuyên nganh khoa h9c:

Nông nghip/Nông hQc

- Chüc v1i và &n vi cong tác hin tai (hoc dä nghi hixu t1r näm): .Vin truâng
Vin Nghiên cfru và Phát trin cay trng.H9c vin Nông nghip Vit Nam
- Chirc vii cao nh.t dã qua:

PhO giám dc H9c vin Nong nghip Vit Nam.

- Thành viên Hi dng Giáo six c si (nu co) (näm tham gia, ten hi dng, Co s
dào tao):... 2019, 2020, 2021 Hi dông Gião sir co' sö HQc vin Nôngt nghip Vit
Nam

- Thành viên Hi dng Giáo six ngành (nu co) (näm tham gia, ten hi dng,
nhim kS'): 20 19,2020, 2021 Hi dông Giáo sir lien ngành Nông nghip - Lam nghip..
- Thành viên Hi dng Giáo six nhà ntrOc (nu co) (näm tham gia, ten h)i dng,
nhim ki)
2. Thành tich hoat dng dao t,o va nghiên ciru (thuç5c chuyên ngành dang hogt d5ng)
2.1. Sdch chuyên khão, giáo trInh
a) Tng s sách dä chü biên:

sách chuyên kháo;.... 04

giáo trInh.

b) Danh mlic sách chuyên khão, giáo trInh trong 05 näm 1in k vâi thii dim
duqc b nhim thành viên HOi dng gn day nht (ten tác giá, ten sách, nhà xuá't ban,
näm xud't ban, ma so' ISBN, chi so' trIch din).

1/5

STT

Ten già già

Ten sách

Sãnxut
giông
và
Vu Van Lit, Nguyen
Van Hoan
Cong ngh
hat giông
Qu5genva
VanJjt
Bão ton qu5
gen
Vu Van Lit, Trn
Nguyen 1
Van Quang, Vu Thj và Phung
Thu Hin, Doàn Thu p1p ch9n
Thu, Nguyn Th:
giông cay
Tram, Nguyn Thanh trông
Tun, Nguyn Tun
Anh, Nguyen Xuân
Thän$
Vu Van Liét, Trân
Ch9n giông
Van Quang, V1 Thj cay trng
Thu Hiên, Doàn Thu ngn ngày
Thu, Nguyn Thj
Tram, Nguyn Thanh
Tun, Nguyen Tun
Anh, VO Th: Minh
Tuyn

2.

13.3. Các bài báo khoa hoc:
TT
Ten cong trinh
(bài báo, cong trInh...)

I

Quctê

1

Genetic diversity of maize
(Zea mays L.) accessions
using inter-simple sequence
repeat (ISSR) markers.
Plant genetic diversity in
farming system and poverty
alleviation
Evaluation
of
UH400
inducer for adapted and
inducing haploid ability in
Vietnam condition
Evaluation of maize inbred
lines and their Fl hybrid for
drought tolerance using
phenotypic and SSR marker
Evaluation and selection of
maize inbred lines for
resistance to Fusarium stalk

2

3

4

5

Nhà xuát
bàn

Nám
xut bàn
2007

Dai hoc
NNI
Dai hoc
TNi

Ma so ISBN

Mu so 03
CM so
trIch dn

ISBN 63-63 0168/1242007

ISBN 63-6301175/02-09

2013
Dai hoc
NNI

ISBN 978-604924-044-7

2016
Dai h9c
NNI

ISBN 978-604924-044-7

Là tác
Nai cong b
giá
(ten tqp chI dã dOn g/ nhà xuOt ban)
hoäc
1àdng
tác giã
cong
trInh

Näm
cong bô

tác giã

Journal of Southern Agriculture, 42
(9): 1029-1034.

2011

Dông
the giá

Shifting Cultivation and
Environment Change, Routledge,
2014, Chapter 25,p: 273-490
Proceeding of International
Conference Published in
Journal of Southern Agriculture, 47
(Suppl. Oct.2016): 8 1-93.
Proceeding of International
Conference Published in
Journal of Southern Agriculture, 47
(Suppl. Oct.2016): 10 1-109.
Proceeding of International
Conference Published in
Journal of Southern Agriculture, 47

2014

tác giã

tác giã

tác giã
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2016

2016

2016

Mu s 03
6

7

8

9

10

11

II

2

3

4

5

in Vietnam
Study on combining ability tãc giã
and SSR marker detecting
Lg1 and Lg2 in erect leaf
maize inbred lines with
Mo17 and B73 using line x
tester mating design
Evaluation and selection of tác giã
purple waxy corn lines for
hybrid
new
variety
development
A new hybrid waxy corn tác giá
variety adapted for Northern
regions in Vietnam
Breeding Waxy Maize
Hybrid for Fresh Quality:
Integration between
Domestic and Exotic
Germplasm
Study on combining ability
and SSR markers detecting
LG1 and LG2 in erect leaf
maize inbred lines with
Mo17 and B73 using line x
tester mating design
Evaluation of UH400
inducer for adapted and
inducing haploid ability in
vietnamese condition
Trongnu*c
Thu thp, nghiên cUu ging
ngô dja phi.rcing tao vt lieu
ch9n giông ngO chju ban cho
vüng mien nüi phIa Bäc Vit
Nam
Anh huâng cüa thii vi dn
näng suât và chat lung ngô
rau trên dat Gia Lam, Ha ni
Degrading of seed quality
following 8 months in
storage of the rice, maize
and soybean basic grade
seed
Dánh giá khã näng sinh
trung phát triên, näng suât,
chat hxcmg hoa và da dang di
truyên cUa mt so mâu giông
hoa hông dixçc ch9n 19c tai
Gia Lam, Ha NOi
Kt qua dánh giá mt so to

(Suppi. Oct.2016): 129-1 36.
Proceeding of International
Conference Published in
Journal of Southern Agriculture, 47
(Suppl. Oct.2016): 145-153.

Proceeding of International
Conference Published in
Journal of Southern Agriculture, 47
(Suppi. Oct.2016): 136-1453.
Proceeding of International
Conference Published in
Journal of Southern Agriculture, 47
(Suppl. Oct.2016): 119-129.
Tác giã Journal of Scientific and
Engineering Research, 2017,
4(9):254-270

Academia Journal of Agricultural
Research 5(10): 323-330, October
2017

2016

2016

2016

2017

2017

International Journal of Current
Research, 9, (11), 6 1045-61053.

2017

Tác giã Tp chI khoa h9c k thut nông
nghip So 3 - Näm 2006

2006

Tác giã Tap chI khoa h9c k5 thut nOng
nghip

2007

Tác giã Tap chI khoa hc k thutt nông
nghip

2008

Dông
tác giã

Tap chI khoa h9c k thut nông
nghip

2008

Tác giã Tap chI Khoa h9c và Phát triên

2009
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

hop luia lai mâi
Genetic diversity of local
maize (Zea mays L.)
accessions collected in
highland areas of Vietnam
revealed by RAPD markers
Danh giada dng di truyên
nguôn giông ngô té dja
phircrng d?a trên các dc
diem hinh thai
Nghiên clru giãi pháp diêu
chinh tri1ng khàp trong san
xuât hat lai Fl
Nghiên ciIru tuyên ch9n
giông và vt 1iu che phU
thIch hop cho cay cà tim tai
x Giáo Liêm, Sun Dng,
Bäc Giang
Nghiên clru tuyên chçn
giông và vt 1iu che phU
thIch hop cho lac xuân tai xA
L Vin - huyn Sun Dng tinh Bäc Giang
Nghiên clru ãnh hrnmg cUa
mt so bin pháp k5 thut
den sinh tr11ing, phát triên
cüa hoa To lien
IYng diing marker phân t11
trong ch9n tao nguôn v.t
1iu kháng bnh bac lá a ha
Dánh giá kha näng kt hop
cUa mt so dông bô mc phiic
vi ch9n lüa lai hai dOng tai
Thai Nguyen
Khã nãng kêt hop cüa các
dông ngô nép tir phôi tr
nguôn gen ngô nêp dja
phuimg thuc các nhóm dan
toe khác nhau
Nghiên ciru ãnh hiiang cüa
môi trithng và mt so yêu to
tác dng den hiu qua nuôi
cay bao phân lüa Indica
Nghien clru khã näng thich
1mg cUa giông lUa lai Thai
ixu 1 và Thai uu 2 tai vüng
nüi Dông Bäc Vit Nam
Chn I9c vt lieu có tInh
trng vO hat mông phic vi
chçn giOng ngO nêp an thai
chat hxçmg cao

Tác giã Tp chf Khoa hQc và Phát trin

2009

Tác giã Tap chI Khoa hc và Phát trin

2009

Dng
tác giã

2009

Kinh t sinh thai

Tác giã Tap chi Khoa hc va Phát trin

2009

Tác giã Tap chI khoa hc k thut nông
nghip so 1 - Näm 2010

2010

Dng
tác giã

Tap chI khoa h9c k thut nông
nghip so 4 - Näm 2010

2010

Dng
tác giã

Tap chI khoa hQc và phát
triên,Truông DHNN Ha Ni. so 5

2010

Dng
tác giã

Tap chI khoa h9c và phát
triên,Trumg DI-INN Ha NOi. so 6

2010

Tác giã Tap chI khoa h9c và phát
triên,Trng DHNN Ha Ni. so 6

2011

Dông
tác giã

Tap chI khoa h9c và phát
triên,Triiông DHNN Ha Ni. so 5

2011

Dông
tác gia

Nông nghip và Phát triên nông
thôn

2012

DOng
tác giã

Tap chI khoa hc và phát
triên,Triiang DHNN Ha Ni. so 2

2013
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17

18

19

20

21

22

23

24

Ch9n 1c dông ngô có khã
näng chju han d?a trên kiêu
hInh và marker phãn tü
Phân tIch da dang di truyên
d?a trên kiêu hInh vâ chi thj
phân tü SSR dánh giá khã
nang chju han cüa các dông
ngô nêp tir phôi- ph%ic vi
phát triên ngô nêp cho các
tinh mien miii phIa Bäc
D.c diem nông sinh h9cvà
da dang di truyên cüa giông
dâu cô ye (Phaseolus
vulgaris L.) có nguôn gôc tr
M
Dánh giá khã nàng thIch iirng
vàkhãnang kêt hçip cün
dông Mo14 và B73 trong
diêu kin Gia Lam, Ha Ni
Anh hithng giüa các müc
phn bón vi sinh và mt d
cay den sinh truing, phát
triên và näng suât cüa ha
nêp cam DH6
Ch9n tao giông hoa Lan hu
(Hippeastrum sp.) canh kép
thIch nghi vi diêu kin
mien Bäc Viêt Nam
Dánh giá và chQn dông tir
phi ngô chju han diratrên
kiêu hInh và chi thj phântr
Dánh giá da dang di truyên
cüa các mu giông vmg
(Sesamum indicum L.) sü
ding chi thj SRAP và SSR

Dng
tác giã

Tap chI khoa h9c và phát
triên,Trung DI-ININ Ha Ni. so 2

2013

Dng
tác giâ

Tap chI khoa h9c và phát
triên,Tnthng DHNN Ha Ni. s 2

2014

Dong
tác giã

Tap chI khoa hQc và phát
trien,Tru?mg DHNN Ha Ni. so 2

2014

Dng
tác già

Tip chI Khoa h9c và Phát trin
SoS- Näm 2015

2015

Dông
tác giã

Tap chI Khoa h9c và Phát triên
So 6- Näm 2015

2015

Tap chI KH Nông nghip Vit Nam 2016
2016, tp 14, so 4: 510-517

Tap chI KH Nông nghip Vit Nam 2016
2016, tp 14, so 5:671-681
Tap chI KH Nông nghip Vit Nam 201 7
2017, tp 15, so 2: 164-170

3.3. Các thông tin v chi so djnh danh ORCID, hE so Google scholar, H-in
s lu'o't tri'ch d3n (nê'u co).
3.4. Ngoii ngfr
- Ngoi ngt thành thao phiic vii cong tác chuyên môn:Tiêng Anh
- Miirc d giao tip bang ting Anh:Tt
Tói xin cam doan nhü'ng diu khai trên là dzng sit that, nê'u sal tói xin hoàn toàn
chju trách p;

;{ pháp luat./.
Ha Nç5i, ngày jlL tháng 5 nàm 2022
NGIJOI KHAI
(K35 và ghi rô ho ten)

o QUAN

cong tác)
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