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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

TT 
Họ và tên cán 
bộ, viên chức 

Chức vụ 
Điện thoại, email 

liên hệ 

Các lĩnh vực công việc 

được giao phụ trách 

Các công việc 

phải xử lý hàng ngày, 
tháng, năm 

Khu vực, phạm 
vi được  giao 
quản lý, phụ 

trách 

Người phối hợp xử 
lý hoặc xử lý khi 
vắng mặt có lý do 

 Ban chủ nhiệm khoa 

1 Cao Tiến Trung 

PGS. TS.  

- Trưởng khoa 
- Bí thư ĐBBP 
- CN chuyên 
ngành Cao học 
Chính trị học 

0903446646 

trungctbio@yahoo.com  

- Phụ trách chung các công tác 
của Đảng bộ bộ phận.   
- Phụ trách chung các công 
việc của khoa. Trực tiếp phụ 
trách công tác cán bộ, tài 
chính, công tác chính trị tư 
tưởng. 
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 

- Chủ tịch HĐ KH&ĐT khoa. 

- Xử lí các công việc của 
Đảng bộ 
- Phân công và triển khai 
công việc cho Phó Trưởng 
khoa, các trợ lí. 

- Xử lí các vấn đề của khoa. 
- Nhận nhiệm vụ từ Ban giám 
hiệu, làm việc với các đơn vị 
liên quan. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

- Khoa Sinh học 

- Đảng bộ bộ 
phận. 

- Hoàng Vĩnh Phú 

- Nguyễn Thị Giang 
An 

2 Hoàng Vĩnh Phú 

TS.  

- Phó BT Đảng 
bộ bộ phận 
- Bí thư Chi bộ 
cán bộ 
- Phó trưởng 
khoa. 
- Trưởng bộ môn 
DT-PP-VS 

0916862618 

phuhv@vinhuni.edu.vn 

- Phụ trách các công việc của 
Đảng bộ bộ phận theo sự phân 
công của Bí thư. 
- Phụ trách chung về Chi bộ 
cán bộ  
- Phụ trách đào tạo đại học 
chính quy. 
- Phụ trách các hoạt động rèn 
nghề, NVSP. 
- Phụ trách phần khảo thí của 

- Xử lí các công việc của 
đảng bộ khi được Bí thư phân 
công. 
- Xử lí các công việc của Chi 
bộ cán bộ  
- Xử lý các vấn đề liên quan 
đến đào tạo chính quy, công 
tác rèn nghề, nghiệp vụ sư 
phạm, thực tập nghề. 

- Xử lí các vấn đề liên quan 

- Khoa Sinh học 

- Chi bộ cán bộ 
- Bộ môn DT-
PP-VS 

- Cao Tiến Trung 

- Nguyễn Thị Giang 
An 
- Hoàng Ngọc Thảo 
- Các trưởng bộ 
môn 



khoa 
 - Phụ trách chung Bộ môn 
DT-PP-VS. 
- Giảng dạy các học phần cho 
SV, HV cao học theo sự phân 
công của Bộ môn. 
- Thư ký HĐ KH&ĐT khoa 

đến công tác thi, chấm bài 
của đơn vị. 
- Xây dựng kế hoạch, phân 
công công tác cho các thành 
viên của Bộ môn DT-PP-VS. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

3 
Nguyễn Thị 
Giang An 

TS.  

- UVBCH Đảng 
bộ bộ phận. 
- Chủ tịch công 
đoàn bộ phận 
- Phó trưởng 
khoa 
- Trưởng chuyên 
ngành đào tạo 
SĐH: Chuyên 
ngành Sinh học 
thực nghiệm. 

0916.152.529 
nguyengianganbio@gm
ail.com  

- Phụ trách công tác đoàn 
thanh niên, công đoàn và các 
công tác khác của đảng bộ khi 
được Bí thư phân công. 

- Phụ trách chung công tác 
công đoàn của đơn vị.  
- Phụ trách công tác thực hành 
thí nghiệm và công tác HSSV. 
 - Phụ trách chuyên ngành đào 
tạo Thạc sĩ Sinh học thực 
nghiệm. 
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa 

- Xử lí các vấn đề liên quan 
đến các đoàn thể trong khoa. 

- Xử lí công việc của công 
đoàn. 
- Xử lí các vấn đề liên quan 
đến công tác HSSV. 
-Xử lí các vấn đề liên quan 
đến công tác thực hành thí 
nghiệm 
- Xử lí các vấn đề của chuyên 
ngành Sinh học thực nghiệm. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

- Khoa Sinh học 
- Công đoàn bộ 
phận 

- Cao Tiến Trung 

- Hoàng Vĩnh Phú 
- Nguyễn Thị 
Thanh Nhàn 
- Phan Công Ngọc 
- Các trưởng bộ 
môn. 

4 Ông Vĩnh An 

TS.  

- Trưởng bộ môn 
- Trưởng chuyên 
ngành đào tạo 
SĐH: chuyên 
ngành Động vật 
học  

0904787505 

an_ongvinh@yahoo.co
m.vn  

- Phụ trách chung bộ môn 
Động vật-Sinh lý người và 
động vật;  
- Phụ trách chuyên ngành đào 
Cao học Động vật.  
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa 
 

- Xử lí các công việc của Bộ 
môn. 
- Xây dựng kế hoạch, phân 
công công tác của Bộ môn. 
-Thực hiện các nhiệm vụ 
khác khi được Trưởng khoa 
phân công. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

- Trong Bộ môn 

- Cán bộ trong Bộ 
môn Động vật - 
Sinh lí người và 
động vật. 



5 
Nguyễn Ngọc 
Hợi 

PGS.TS.  

Giảng viên cao 
cấp 

0913274388 
ngochoivn@gmail.com  

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 - Ông Vĩnh An 

6 
Hoàng Ngọc 
Thảo 

TS.  

Giảng viên,  
Trợ lý đào tạo 

0903484292 

thaohoang@gmail.com  

- Trợ lí đào tạo 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 

- Giúp Trưởng khoa xử lí các 
vấn đề liên quan đến đào tạo 
chính quy, công tác rèn nghề, 
NVSP, thực tập nghề. 
- Giúp Trưởng khoa xây 
dựng kế hoạch đào tạo, kế 
hoạch kiểm tra, giám sát 
công tác giảng dạy của giảng 
viên trong khoa. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 

- Cao Tiến Trung 
- Hoàng Vĩnh Phú 

- Các trưởng Bộ 
môn 

7 Nguyễn Thị Việt 

Th. NCS 

Giảng viên 
- Bí thư chi 
đoàn cán bộ 

0943.474688 
nguyenviet0705@gmail.
com  

- Phụ trách Chi đoàn cán bộ 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
 

- Xử lí các vấn đề của Chi 
đoàn cán bộ. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

Chi đoàn cán bộ 
- Nguyễn Thị Giang 
An 
- Ông Vĩnh An 

8 
Tôn Thị Bích 
Hoài 

TS. Giảng viên  Đang thực tập sinh nước ngoài   - Ông Vĩnh An 

9 Mai Văn Chung 

TS,  

- Trưởng bộ môn 
- Trưởng chuyên 
ngành đào tạo 
SĐH: Chuyên 
ngành Thực vật 

0985.995777 
chungmv@vinhuni.edu.
vn  

- Phụ trách chung bộ môn 
Thực vật-Sinh lý thực vật;  
- Phụ trách chuyên ngành đào 
tạo Nghiên cứu sinh Thực vật 
học, Cao học Thực vật học  
- Giảng dạy các học phần cho 

- Xử lí các công việc của Bộ 
môn. 
- Xây dựng kế hoạch, phân 
công công tác của Bộ môn. 
-Thực hiện các nhiệm vụ 
khác khi được Trưởng khoa 

Bộ môn Thực 
vật - Sinh lí 
thực vật 

Cán bộ trong Bộ 
môn Thực vật-
SLTV 



sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 
- Tổ trưởng Tổ Đảng của Bộ 
môn 

phân công. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

10 
Nguyễn Đình 
San 

PGS.TS, 

Giảng viên chính 

0989342358 

dinhsanbiology1953@g
mail.com  

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 
 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 Mai Văn Chung 

11 Phạm Hồng Ban 
PGS.TS 

Giảng viên  
chính 

0915445545 

banphd2001@gmail.co
m 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 

- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 
 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 Mai Văn Chung 

12 Lê Thị Thúy Hà 
TS. 

- Giảng viên 

0904744246 
lethuyhadhvinh@gmail.
com  

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 
 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 Mai Văn Chung 

13 Lê Thị Hương 
TS. 
- Giảng viên 

0982038638 
lehuong223@gmail.com 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 
 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 Mai Văn Chung 



14 Phạm Thị Hương 

ThS. NCS 
- UVBCH Đảng 
bộ bộ phận 
- Bí thư Chi bộ 
sinh viên 
- Giảng viên 

0946634368 

phamhuongdhv@gmail.
com 

 

- Phụ trách Chi bộ sinh viên. 

- Nhóm trưởng chuyên môn 
PPGD. 
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 

-Xử lí các vấn đề liên quan 
đến Chi bộ sinh viên 
- Xử lí các vấn đề của Đảng 
bộ bộ phận khi được Bí thư 
phân công. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

Chi bộ HSSV Hoàng Vĩnh Phú 

15 Trần Thị Gái Giảng viên 

0936280986 

tranthigaidhv@gmail.co
m 
 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 

- Giúp BCN khoa trong công 
tác rèn NVSP. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

  Hoàng Vĩnh Phú 

16 
Nguyễn Thị 
Thảo 

Giảng viên 
0912884246 

nthao124@gmail.com 
 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 

- Hoàng Vĩnh Phú 

17 
Phạm Thị Như 
Quỳnh 

ThS. 

- UVBCH Chi 
bộ cán bộ 

- Giảng viên 
- Cố vấn học tập 

0915227999 

phamnhuquynh@gmail.
com 
 

- Tổ trưởng tổ đảng 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên, học viên cao học 
theo sự phân công của Bộ 
môn. 

- Xử lí các công việc của Chi 
bộ cán bộ khi được Bí thư 
phân công. 
- Xử lí học vụ cho sinh viên.  
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 

Hoàng Vĩnh Phú 

 

18 Nguyễn Bá Hoành Giảng viên  - Nghiên cứu sinh nước ngoài    

19 Trần Huyền Trang Giảng viên  - Nghiên cứu sinh nước ngoài    



20 
Nguyễn Lê Ái 
Vĩnh 

TS. 

-Trưởng bộ môn 

0912540541 

vinhnla@vinhuni.edu.vn 

- Trưởng bộ môn  Môi trường 
– Hóa sinh  
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn;  

- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 

- Xử lí các công việc của Bộ 
môn. 
- Xây dựng kế hoạch, phân 
công công tác của Bộ môn. 

-Thực hiện các nhiệm vụ 
khác khi được Trưởng khoa 
phân công. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

Bộ môn Môi 
trường - Hóa 
sinh 

- Cao Tiến Trung 
- Hoàng Vĩnh Phú 

- Nguyễn Thị Giang 
An 
- Nguyễn Đức Diện 

21 
Nguyễn Đức 
Diện 

ThS. 

-Phó Trưởng bộ 
môn 

0988573768 

ducdien78@yahoo.com  

- Phó Trưởng bộ môn  Môi 
trường – Hóa sinh  
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 

Công tác của bộ môn 
Bộ môn Môi 
trường - Hóa 
sinh 

Nguyễn Lê Ái Vĩnh 

22 
Đào Thị Minh 
Châu 

TS. 
- Phó chủ tịch 
CĐ bộ phận. 
- Giảng viên 

0918. 618. 358 

daochau27@gmail.com  

- Phụ trách công tác nữ công, 
chuyên môn của công đoàn bộ 
phận. 
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn. 
- Thành viên HĐ KH&ĐT 
khoa. 

- Xử lí các công việc của 
công đoàn khi được Chủ tịch 
phân công. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

Công đoàn bộ 
phận 

- Nguyễn Lê Ái 
Vĩnh 
- Nguyễn Thị Giang 
An 

- Trần Thị Yến 
 

23 Phan Công Ngọc 
Bí thư Liên chi 
Đoàn 

0985664484 

phancongngoc1402@g
mail.com 

- Phụ trách công tác Đoàn, 
phong trào thanh niên. 
- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn. 

- Xử lí các công việc của 
Liên chi đoàn.   
- Hỗ trợ BCN khoa tổ chức 
các hoạt động NCKH, rèn 
nghề, NVSP, tổng kết cuối 
năm. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

Liên chi đoàn 

- Nguyễn Thị Giang 
An 
- Nguyễn Lê Ái 
Vĩnh 
- Nguyễn Thị Minh 
Phương 



24 
Nguyễn Thị 
Minh Phương 

ThS. 
-Giảng viên 

-Phó Bí thư Liên 
chi đoàn 

0948.585.585 

mphuongkkxus@gmail.
com 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn. 
- Phụ trách công tác đoàn 
thanh niên 

- Xử lí các vấn đề của Liên 
chi đoàn khi được Bí thư 
phân công. 
- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 
- Nguyễn Lê Ái 
Vĩnh 
- Phan Công Ngọc 

25 
Đinh Thị Kim 
Hảo 

ThS. 

- Giảng viên 

0919998815 

haodhv2009@gmail.co
m 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn Môi trường. 
- Nghiên cứu sinh 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 Nguyễn Lê Ái Vĩnh 

26 Hồ Thị Phương 
ThS. NCS 

- Giảng viên 

0966299152 

phuongmt.dhv@gmail.c
om 

- Giảng dạy các học phần cho 
sinh viên theo sự phân công 
của bộ môn Môi trường. 
- Nghiên cứu sinh 

- Chuẩn bị bài giảng, NCKH, 
biên soạn giáo trình. 

- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công. 

 Nguyễn Lê Ái Vĩnh 

27 Lê Quang Vượng Giảng viên  NCS nước ngoài    

28 Phan Xuân Thiệu Giảng viên  Đang nghiên cứu ở nước ngoài    

29 Trần Thị Yến 
CN. 

- Chuyên viên 
0902.222.502  - Văn phòng 

- Vào điểm 

- Công tác văn thư lưu trữ. 
- Công tác lễ tân, tiếp khách 
của khoa. 
- Thực hiện các hoạt động 
khác do Trưởng khoa phân 
công.  

 
- Cao Tiến Trung 

- Hoàng Vĩnh Phú 
- Hoàng Ngọc Thảo 

30 
Nguyễn Thị 
Thanh Nhàn 

ThS. 

- Chuyên viên 

0972.811.855 

nhanbqlda@gmail.com   
- Trợ lí Quản lý học viên, sinh 
viên 

-Xử lí các vấn đề liên quan 
đến công tác HSSV. 
- Làm việc trực tiếp với 
Phòng Công tác chí trị -
HSSV. 
- Hỗ trợ BCN khoa xử lý các 
vấn đề về công tác HSSV.  

 

- Cao Tiến Trung 

- Nguyễn Thị Giang 
An 
 



 
           Nghệ An, Ngày 30 tháng 5 năm 2016 

           Khoa Sinh học 
 
 
 

           PGS.TS. Cao Tiến Trung 


