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1. Thông tin cá nhân 
 

 

- Họ và tên:  Trần Dũng Sỹ ;          Năm sinh: 1985 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ sinh học. 

- Nơi công tác:  Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Thủy sản Việt Nam 

- Địa chỉ:  Nhà A7, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

- Điện thoại:  043.7711715/ 0902 028 125;  Email:  dungsymaster@gmail.com 

2. Quá trình công tác 
Thời gian Tên cơ quan/ đơn vị công tác Chức vụ/ vị trí cá nhân 

2013 đến nay 
Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ 

thủy sản Việt Nam (FITES) 
Trưởng Phòng Kỹ thuật 

2011 ÷ 2012 
Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ 

thủy sản Việt Nam (FITES) 
Phó trưởng Phòng Kỹ thuật 

2009 ÷ 2011 
Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ 

thủy sản Việt Nam (FITES) 
Cán bộ kỹ thuật 

2003 ÷ 2009 Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội 
Chuyên ngành Công nghệ 

sinh học 

3. Kinh nghiệm và kỹ năng 
  

TT Chủ đề Nội dung 

1. 
Xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật  

- Xây dựng quy chuẩn điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn thực 

phẩm; Qui chuẩn chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm các 

sản phẩm như Tôm chua, mắm ruốc Huế; cá khô, mắm cá An 

Giang; Ghẹ thịt, Surimi Bến Tre….;  

2. 
Xây dựng mô 

hình trình diễn 

- Xây dựng mô hình cơ sở chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm 

theo HACCP; đảm bảo ATTP theo Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Xây dựng mô hình nuôi trồng đáp ứng yêu cầu Quy phạm thực 

hành nuôi trồng thủy sản tốt – VietGAP. 

3. 

Giảng viên ToT 

VietGAP trong 

nuôi trồng TS. 

- Được Tổng cục Thủy sản cấp, mã số GVT.004 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 323/QĐ-TCTS-NTTS ngày 08/8/2012); phụ 

trách đào tạo giảng viên VietGAP cho các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ 

An, Bình Định; 

4. 

Giảng viên đào 

tạo ATTP, lấy 

mẫu trong sản 

xuất nông nghiệp 

- Giảng viên chính khóa đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn thực 

phẩm trong nông nghiệp cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và các chủ 

cơ sở sản xuất, kinh doanh chè (Dự án QSEAP). 

- Giảng viên kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu 

nông, lâm, thủy sản về phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu chất 

lượng và an toàn thực phẩm; 

5. 

Chuyên gia đánh 

giá ISO, 

HACCP, 

VietGAP. 

- Chuyên gia đánh giá Trưởng (Lead Auditor) hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2008 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng cấp, mã số 3390/2011/QTC; 

- Chuyên gia đánh giá Quy phạm nuôi trồng thủy sản tốt – 

VietGAP do Tổng cục Thủy sản cấp, mã số CGV.15 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 44/QĐ-TCTS-NTTS ngày 10/1/2013). 

- Chuyên gia xây dựng và áp dụng hệ thống chứng nhận sản phẩm 

theo TCVN 7457:2004 (ISO/ IEC GUIDE 65:1996); 

6. 

Xây dựng bài 

giảng và xuất 

bản sách 

- Cộng tác viên sách “Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm 

thủy sản”, NXB Nông nghiệp, 2010; Giáo trình “Bảo quản sản 

phẩm thủy sản sau thu hoạch”, Đại học Nông nghiệp, 2011. 

- Cộng tác viên xử lý thông tin Đề án 30 cải cách thủ tục hành 

chính của Chính phủ; Sáng kiến cải cách TCHC; 

- Tác giả bài giảng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt - 

VietGAP; Xây dựng hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi 

nuôi trong ao bằng thức ăn công nghiệp. 


