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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

A. Thông tin chung về cá nhân: 

1. Họ và tên: Phùng Văn Trung 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1977 

3. Nam, Nữ: Nam 

4. Địa chỉ: 20/1 đường 904, phường Phú Hữu, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

5. Điện thoại: 0907070939 

6. E-mail: trung_cnhh@yahoo.com 

7. Fax: 

8. Chức vụ:  

9. Cơ quan công tác: Trung tâm Nghiên Cứu & Chuyển Giao Công Nghệ 

B. Trình độ đào tạo: 

1. Trình độ chuyên môn: 

- Học vị: Tiến Sỹ 

- Năm bảo vệ: 2013 

- Chuyên ngành: Hóa Hợp Chất Thiên Nhiên 

- Học hàm: 

- Năm được phong: 

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào 

tạo) 

3. Các thành tích nghiên cứu 

3.1. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia  

 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng 

dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài , dự án 

các cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 
 Dự án sản  uất th  nghiệm Hoàn thiện quy 

trình công nghệ ly trích các chất có hoạt tính 

sinh học từ lá Actiso và sản xuất th  nghiệm 

cao bột sấy phun 

2010-2011 Cấp Tỉnh Thành viên chính 

2 
Xây dựng quy trình chiết xuất công nghiệp 

và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm từ cây Cỏ 

mực (Eclipta prostrata L.) 

2011 - 

2012 

Cấp Tỉnh Thành viên chính 



3 
Khảo Sát Khả Năng Kháng Bệnh Đái Tháo 

Đường Của Một Số Cây Thuốc Dân Gian 

Theo Cơ Chế Ức Chế alpha - Glucosidase 

2011-2014 Cấp Tỉnh Chủ nhiệm đề tài 

4 
Nghiên cứu quy trình nhân giống nhân sâm 

Phú Yên (Abelmoschus sagittifolius Kurz.) 

bằng phương pháp nuôi cấy mô và trồng 

khảo nghiệm theo tiêu chuẩn GACP-WHO” 

2015-2017 Cấp Tỉnh Thành viên chính 

5 
Dự án sản  uất th  nghiệm một số cao dược 

 iệu phục vụ công nghiệp dược 

2008-2010 Cấp Thành 

phố 

Thành viên chính 

6 
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất 

charantin từ quả mướp đắng để làm thuốc 

2010-2012 Cấp Bộ Thư ký đề tài 

7 
Hoàn thiện quy trình sản xuất piperine và 

tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá 

trình chế biến tiêu trắng 

2016-2018 Cấp Tỉnh Thành viên chính 

 

 

 

3.2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm 

công 

bố 

Tạp Chí Quốc tế 

1 Prediction of anticancer activities of 

cynaroside and quercetin in leaf of 

plants Cynara scolymus L and 

Artocarpus incisa L using structure–

activity relationship 

Đồng tác giả Cogent Chemistry 2015 

2 Hepatoprotective activity of Ganoderma 

lucidum (Curtis) P. Karst against 

cyclophosphamide-induced liver injury 

in mice.  

Đồng tác giả Cogent Biology 2016 

3 Simultaneous Quantification of 

Hederacoside C and alpha- hederin from 
Đồng tác giả Vietnam Journal of 2016 



the Leaves of Hedera helix L by HPLC Medicinal Material 

4 Low-Molecular-Weight Compounds 

with Anticoagulant Activity from the 

Scorpion Heterometrus laoticus Venom 

Đồng tác giả 

Biochemistry, 

Biophysics and 

Molecular Biology 

2017 

5 Biological activities and chemical 

compositions of slime tracks and crude 

exopolysaccharides isolated from 

plasmodia of Physarum polycephalum 

and Physarella oblonga 

Đồng tác giả 
BMC 

Biotechnology 
2017 

6 Anticoagulant activity of Low-molecular 

Weight Compounds from Heterometrus 

laoticus Scorpion Venom 

Đồng tác giả Toxins 2017 

Tạp chí trong nước 

1 Phân tích định  ượng đồng thời bằng 

HPLC cynarin và cynaroside từ actiso 

(Cynara scolymus l.) trồng tại Đà Lạt 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

2 Phân tích định  ượng charantin bằng 

hplc từ trái mướp đắng (Momordica 

charantia L.) trồng tại phú yên. 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

3 Nghiên cứu thành phần hóa học cao 

butanol lá actisô (Cynara scolymus l.) 

trồng tại Đà Lạt  

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

4 Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học 

các hợp chất flavonoid glycoside từ vỏ trái 

chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.) 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

5 

 

Khảo sát thành phần hóa học hương phụ 

biển (Cyperus stoloniferus Retz) 
Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

6 Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl 

acetate cây gừng gió (Zingiber zerumbet 

(L) Sm) 

Đồng tác giả Tạp chí dược học 2012 

7 Khảo sát thành phần hóa học cây Ráy gai 

(Lasia spinosa L) 
Đồng tác giả Tạp chí dược học 2012 



8 Nghiên cứu độc tính cấp và hoạt tính hạ 

glucose huyết của các sản phẩm chiết xuất 

chứa 1% và 10% charantin từ quả mướp 

đắng 

Đồng tác giả Tạp chí dược liệu 2012 

9 Khảo sát thành phần hóa học cao etyl 

a etat  á ngũ sắc (Lantana camara L.) 
Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

10 Khảo sát thành phần hóa học  á cây đa búp 

đỏ (Ficus elastica Roxb.) 
Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

11 Khảo sát thành phần hóa học cao etyl 

axetat cỏ mực (Eclipta prostrata (L.) L.), 

trồng tại Phú Yên 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2012 

12 Khảo sát thành phần hóa học rễ cây Bá 

bệnh 

(Eurycoma longifolia jack) 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2013 

13 Khảo sát thành phần hoá học hạt và vỏ 

trái Chôm chôm (Nephelium lappaceum 

l.) 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2013 

14 Thẩm định phương pháp định  ượng 

eurycomanone bằng hplc trong cây Bá 

bệnh (Eurycoma longifolia jack). 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2013 

15 Khảo sát thành phần hóa học cao etyl 

axetate cây Lạc tiên (Passiflora foetida 

l.) 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2013 

16 Khảo sát thành phần hóa học cao 

metanol cây Lạc tiên (Passiflora foetida 

l.) 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2013 

17 Prediction of anticancer activities of 

luteolin and daidzin in leaf of plant 

Perilla ocymoides L. and Glucine max 

L. using 2D, 3D descriptors 

Đồng tác giả Tạp chí Hóa học 2015 

3.3. Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích) 



STT Tên nội dung văn bằng Năm cấp Số hiệu Nơi cấp Tác giả/đồng 

tác giả 

 

3.4. Các giải thưởng KHCN 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng 
Năm tặng 

thưởng 

1 Chế tạo bộ kít phát hiện nhanh hàn the trong thực phẩm – Giải 

ba Hội thi sáng tạo KHKT thành phố năm 2007 

2007 

2 Hệ Thống Giải Pháp Nâng Cao Giá Trị Hồ Tiêu Đắk Nông - 

Giải I Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ I  

2017 

3 Hệ Thống Giải Pháp Nâng Cao Giá Trị Hồ Tiêu Đắk Nông - 

Giải II Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14  

2017 

 

 

Xác nhận của đơn vị  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
Cá nhân kê khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Phùng Văn Trung 

 


