
1 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

 

- Họ và tên: Vi Thế Đang;  Năm sinh: 1979 

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y 

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

sản Việt Nam 

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà A7, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

- Điện thoại: 043 7711715/ 0912.541.081; Email: vithedang@gmail.com 

 

2. Quá trình công tác 

Thời gian Tên cơ quan/ đơn vị công tác Chức vụ/ vị trí cá nhân 
Từ 5/2012 

đến nay 

Ban Phát triển thủy sản bền vững- 

Hội Nghề cá Việt Nam 
Ủy viên thư ký 

Từ tháng 

12/2012 đến 

nay 

Ban dự thảo Nghị định cá tra của Bộ 

NN&PTNT 
Ủy viên kỹ thuật 

2/2013 đến 

nay 

Trung tâm chuyển giao công nghệ và 

dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES) 
Phó giám đốc 

12/2011 đến 

nay 

Trung tâm chuyển giao công nghệ và 

dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES) 
Trưởng phòng Kỹ thuật 

10/2010 ÷ 

11/2011 

Trung tâm chuyển giao công nghệ và 

dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES) 
Cán bộ kỹ thuật 

8/2007÷ 

10/2011 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản va Thủy sản (NAFIQAD) - Bộ 

NN & PTNT 

Chuyên viên phòng quản lý chất 
lượng thủy sản/ chuyên viên 

thanh tra thủy sản 

10/2004÷ 

7/2007 

Cục Quản lý Chất lượng, an toàn vệ 
sinh và thú y thủy sản 

(NAFIQAVED) - Bộ Thủy sản 

Chuyên viên phòng thú y thủy 

sản 

3/2003 ÷ 

10/2004 

Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản 

Nam Dũng 

Cán bộ phòng phát triển thuốc 

thú y thủy sản, thử nghiệm 

thuốc; Trợ lý giám đốc nhà máy 

SX thức ăn CN 

3. Kinh nghiệm và kỹ năng 

TT Chủ đề Nội dung 

1. 

Đào tạo cán bộ 

quản lý nhà 

nước, cán bộ 

doanh nghiệp 

VietGAP trong nuôi trồng thủy sản/ phương pháp lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển mẫu nông, lâm, thủy sản/ nghiệp vụ kiểm tra, 

đánh giá cơ sở SX, KD vật tư nông nghiệp và sản phẩm NLTS/ 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm/ chương trình QLCL và ATTP 

nông, lâm, thủy sản. 

2. 

Hướng dẫn 

xây dựng mô 

hình (bao gồm 

xây dựng 

chương trình 

- Các cơ sở NTTS đáp ứng Quy phạm VietGAP theo QĐ 

1503/2011/QĐ-BNN-TCTS và QĐ 1617/2011/QĐ-BNN-TCTS 

của Bộ NN&PTNT. 

- Cơ sở đánh bắt, thu mua, chế biến; cơ sở nuôi trồng thủy sản 

đáp ứng quy định của Bộ NN&PTNT. 
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TT Chủ đề Nội dung 

và hướng dẫn 

thực hành) 

- Các tổ chức đồng quản lý nghề cá. 

3. 

Tư vấn xây 

dựng văn bản 

pháp quy và 

các dịch vu 

liên quan 

- Quy phạm thực hành NTTS tốt-VietGAP; chương trình QLCL 

và ATTP thủy sản cơ sở đánh bắt, thu mua, chế biến thủy sản; 

các văn bản và quy chuẩn kỹ thuật về QLCL, ATTP thủy sản và 

NTTS;  

- Hướng dẫn các thủ tục về xuất, nhập khẩu giống thủy sản/ 

thức ăn/ thuốc thú y thủy sản/ SX thuốc TYTS 

4. 
Kỹ năng đánh 

giá 

- Đánh giá viên VietGAP trong nuôi trồng thủy sản. 

- Đánh giá viên HACCP 

- Đánh giá viên Điều kiện đảm bảo ATTP thủy sản các cơ sở 

SX KD thủy sản theo quy định của Bộ NN&PTNT. 

- Phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu nông, lâm, 

thủy sản 

- Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng 

- Chuyên gia đánh giá VietGAP 

5. 

Ấn phẩm đã 

tham gia xây 

dựng được 

xuất bản 

- Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản, NXB 

Nông nghiệp, năm 2011, 400 trang. 

- Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo Quy phạm VietGAP, 

450 trang. 

4. Văn bằng và chứng chỉ có liên quan 

TT Chứng chỉ/ văn bằng Cơ quan, đơn vị đào tạo/ cấp Thời gian đào tạo 

1. 

Chứng nhận xây dựng 

và áp dụng TCVN 

7457:22004 

Trung tâm đào tạo - Tổng cục 

Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 

22 ÷ 26/12/2012 

2. 
Chuyên gia đánh giá 

VietGAP trong NTTS 
Tổng cục Thủy sản 26 ÷ 30/11/2012 

3. 
Giảng viên ToT 

VietGAP trong NTTS 
Tổng cục Thủy sản 04 ÷ 08/8/2012 

4. 

Chứng chỉ Khóa đào tạo 

quốc tế của ASEAN về 

nuôi trồng thủy sản tốt 

Bộ NN&PTNT phối hợp với 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp 

và Thủy sản Nhật Bản tổ chức 

01/7 ÷ 14/7/2012 

5. 

Chứng chỉ Chuyên gia 

đánh giá trưởng hệ 

thống QLCL theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 

Trung tâm đào tạo - Tổng cục 

Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 

19 ÷ 23/12/2011 

6. 

Thanh tra chuyên ngành 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Trường cán bộ quản lý NN & 

PTNT 1 - Bộ NN&PTNT 
9/2009 ÷ 11/2009 

7. Bác sỹ thú y Đại học Nông nghiệp Hà Nội 9/1998 ÷ 2/2003 


