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Mẫu số 03 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG 

GIÁO SƯ 

1. Họ và tên:      Lê Văn An 

2. Năm sinh:       1958 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay:  Phó Giáo Sư, Giảng viên cao cấp 

Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Sinh học, Bộ môn Vi sinh, trường Đại học Y 

Dược Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư (hoặc Phó giáo sư):    2016 

Ngành:  Y học                                            Chuyên ngành: Vi sinh Y Học 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế:   Nhà giáo /thầy thuốc/ nhà nghiên cứu  

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học:  65 

Trong đó: 25 bài báo là tác giả hoặc đồng tác giả trên tạp chí quốc tế 

- ISI hoặc/và Scopus:    24               (5 năm gần đây:    13       ) 

- Tạp chí nước ngoài khác:    1      (5 năm gần đây:      0     ) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích:  Không 

Trong đó, quốc tế:                        (5 năm gần đây:           ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản:    

- 01 sách giáo trình ( chủ biên và tác giả biên soạn nhiều chương ) 

- 01 chương của 01 sách chuyên khảo do nhà xuất bản quốc tế phát hành 

Trong đó: 01 sách giáo trình là chủ biên và tác giả một số chương sách 

- 5 năm gần đây: 01 giáo trình Vi sinh Y học, 2016, NXB- Đại Học Huế 
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- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương 

xuất bản: 

01 chương sách chuyên khảo - Melioidosis in Vietnam: Recently Improved 

Recognition but still an Uncertain Disease Burden after Almost a Century of 

Reporting-  in Global Burden and Challenges of Melioidosis, edition by Direk 

Limmathurotsakul and David AB Dance,  MDPI, Basel, Switzerland. ISBN 978-3-

03897-743-8 (PDF) Direk  

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):  497                                Chỉ số hindex (nếu có): 

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương:     

- Bằng khen Trung Ương Đoàn TN CS HCM về giải nhì cho đề tài nghiên cứu khoa 

học của cán bộ khoa học trẻ trường đại học Y Dược Huế - trong hội nghị Khoa học 

Công Nghệ tuổi trẻ các trường đại học – Cao đẳng Việt Nam lần thứ XVIII-2016 

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá 

trình, kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu 

có): 

Stt Tên bài báo Tác giả 

hoặc đồng 

tác giả 

Tạp chí IF Năm 

1 Molecular characterization 

of influenza 

A(H1N1)pdm09 virus 

circulating during the 2009 

outbreak in Thua Thien 

Hue 

Tác giả J Infect Dev 

Ctries. 

1.3 2013 

2 Emergence of unusual 

vanA/vanB2 genotype in a 

highly mutated vanB2-

vancomycin-resistant 

hospital-associated E. 

faecium background in 

Vietnam, 

Đồng tác 

giả 

International 

Journal of 

Antimicrobial 

Agents 

4.25 2018 

3 Genotyping of 

Helicobacter pylori shows 

high diversity of strains 

circulating in central 

Vietnam. 

Đồng tác 

giả 

Infect Genet 

Evol. 52:19-

25 

2.54 2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434988


 

3 
 

4 Application of 3D Printing 

Technology in Increasing 

the Diagnostic 

Performance of Enzyme-

Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) for 

Infectious Diseases 

Đồng tác 

giả 

Sensors  3.2 2015 

5 Molecular diagnostics and 

ITSbased phylogenic 

analysis of Streptococcus 

suis serotype 2 in central 

Vietnam 

Đồng tác 

giả 

J Infect Dev 

Ctries. 
1.3 2015 

6 Serological Evidence of 

Human Infection With 

Pteropine orthoreovirus in 

Central Vietnam 

Đồng tác 

giả 

J Clin Virol 

 

3.1 2015 

7 Immune markers 

characteristic for 

asymptomatically infected 

and diseased Entamoeba 

histolytica individuals and 

their relation to sex 

Đồng tác 

giả 

BMC 

Infectious  

Diseases 

 

2.6 2014 

9 Orientia tsutsugamushi 

bacteremia and cytokine 

levels in Vietnamese scrub 

typhus patients. 

Đồng tác 

giả 

J Clin 

Microbiol 
4.05 2009 

9 Molecular characterization 

of ICEVchVie0 and its 

disappearance in Vibrio 

cholerae O1 strains 

isolated in 2003 in 

Vietnam 

Đồng tác 

giả 

FEMS 

Microbiol  

Lett. 

1.7 2007 

10 Laboratory diagnosis of 

primary and secondary  

dengue infection,  

Đồng tác 

giả 

J Clin Virol 

 
4.05 2004 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo 

trình tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu 

có): 
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stt Tên sách Tác giả/ 

đồng tác giả 

Nhà xuất bản Năm 

xuất 

bản 

Loại 

01 Giáo trình Vi sinh y 

học 

Chủ biên/ 

đồng tác giả 

Đại học Huế 2016 Giáo trình 

02 Global Burden and 

Challenges of 

Melioidosis 

Đồng tác 

giả- chương 

sách  

By MDPI, 

Basel, 

Switzerland 

2019 Sách chuyên  
đề 
ISBN 978-3-
03897-743-8 
(PDF) 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 

công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách 

chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...): 

stt Tên công trình/ sách/ bài 

báo 

Loại Vai trò cá 

nhân 

Năm 

01 Giáo trình Vi Sinh Y Học  Sách giáo 

trình 

Chủ biên 2016 

02 Emergence of unusual 

vanA/vanB2 genotype in 

a highly mutated vanB2-

vancomycin-resistant 

hospital-associated E. 

faecium background in 

Vietnam, 

Bài báo khoa 

học 

Đồng tác giả/ 

đề tài hướng 

dẫn học viên 

master 

2018 

03 Molecular diagnostics 

and ITSbased phylogenic 

analysis of Streptococcus 

suis serotype 2 in central 

Vietnam 

Bài báo khoa 

học 

Đồng tác giả/ 

đồng hướng 

dẫn NCS đại 

học Sassari 

2015 

04 Application of 3D 

Printing Technology in 

Increasing the Diagnostic 

Performance of Enzyme-

Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) for 

Infectious Diseases 

Bài báo khoa 

học 

Đồng tác giả/ 

Hợp tác 

nghiên cứu  

2015 

05 Immune markers 

characteristic for 

asymptomatically 

Bài báo khoa 

học 

Đồng tác giả/ 2014 
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infected and diseased 

Entamoeba histolytica 

individuals and their 

relation to sex 

Hợp tác 

Nghiên cứu  

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật 

trong nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...): 

Stt Tên hoạt động Tổ chức Thời gian 

1 Thành viên của hội đồng biên tập 

(Editorial board)  

Journal of infection 

in developing 

countries, Italy. 

2007- hiện nay 

2 Thành viên hội đồng khoa học,  Trường Đại học Y 

Dược Huế 

2014-2019 

3 Thành viên hội đồng khoa học  Tạp Chí Y Dược, Đại 

học Y Dược Huế 

2017/2019 

4 Phụ trách chương trình đào tạo 

international joint master in 

medical biotechnology giữa đại 

học Y Dược Huế và đại học 

Sassari 

Đại học Y Dược Huế-  2012-2019 

  

              Ứng viên 

               (ký và ghi rõ họ tên) 

                                                                                       
 

Lê Van An 


