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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

  

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng □ 

Ngành: Khoa học Trái Đất và Mỏ   Chuyên ngành: Địa lý 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: VŨ ĐÌNH HÒA 

2. Ngày tháng năm sinh: 01/09/1983;  Nam ; Nữ □;  Quốc tịch: Việt Nam; 

     Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, 

tỉnh): 7/313 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Học viện Chính sách và 

Phát triển, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 

Điện thoại di động: 0945675990;   E-mail: vudinhhoa@apd.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Thời gian Công việc, chức vụ, cơ quan công tác 

6/2005 - 6/2009 Giảng viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

7/2009 - 8/2015 
Giảng viên, Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh 

viên, Học viện Chính sách và Phát triển 

9/2015 - 8/2018 
Giảng viên, Phó trưởng Khoa Quy hoạch Phát triển, Học viện 

Chính sách và Phát triển 

9/2018 - nay 
Giảng viên chính, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Học 

viện Chính sách và Phát triển 

Chức vụ  

Chức vụ hiện nay:   Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh;  

Chức vụ cao nhất đã qua:  Phó trưởng Khoa 



Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển 

Địa chỉ cơ quan: Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: (04)37473186 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

- Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Khoa Du lịch học);  

- Đại học Kinh tế Quốc dân (Chương trình tiên tiến và chất lượng cao);  

- Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 1 (Thạc sĩ Quản lý kinh tế). 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ............................................... năm ......................................... 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ........................................................................ 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ):            

9. Học vị: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 29 tháng 6 năm 2005 

Ngành: Địa lí     Chuyên ngành: Sư phạm Địa lý 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước):  Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Được cấp bằng ThS ngày 28 tháng 3 năm 2008  

Ngành: Địa lí học   Chuyên ngành: Địa lí kinh tế 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước):  Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Được cấp bằng TS ngày 14 tháng 5 năm 2014 

Ngành: Địa lí học    Chuyên ngành: Địa lí kinh tế. 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước):  Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư) 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……….., chuyên ngành: ……… 

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ...................................................................................... 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …… tháng ……. năm ……...… , 

ngành: ..................................................................................................................................... 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Khoa 

học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Khoa 

học Trái Đất - Mỏ 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Địa lí du lịch; 

- Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; 

- Tổ chức lãnh thổ kinh tế. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) …… NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng): 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành (số lượng): 06 Nhiệm vụ/ Đề tài NCKH các cấp, gồm: 03 Nhiệm 

vu/ Đề tài NCKH cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 03 đề tài NCKH cấp cơ sở (Học viện Chính 

sách và Phát triển). 

- Đã công bố (số lượng): 30 bài báo khoa học, trong đó 04 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín; 



- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 08, trong đó 05 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo QĐ số 972/QĐ-BKHĐT 

ngày 06/07/2015 do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kí. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo QĐ số 1667/QĐ-

BKHĐT ngày 17/11/2017 do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kí. 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh theo QĐ số 431 - QĐ/TWĐTN-VP ngày 31/8/2017 do Bí thư thứ nhất Lê 

Quốc Phong kí. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định):  Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá) 

Tiêu chuẩn:  

- Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn quy đinh tại Điều 4 - Tiêu chuẩn chung của chức danh 

giáo sư, phó giáo sư tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018. 

- Đạt đủ tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư quy định tại Điều 6 Tiêu chuẩn chức 

danh phó giáo sư tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018.  

- Có phẩm chất đạo đức nghề nhiệp tốt; có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp 

với môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.  

- Trung thực, khách quan và hợp tác tốt với đồng nghiệp trong các hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học.  

- Đã được đào tạo bài bản, đảm bảo trình độ chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. 

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của nghề nghiệp.  

Nhiệm vụ:  

- Thực hiện công tác giảng dạy theo đúng mục tiêu, kế hoạch, thực hiện đầy đủ và 

có chất lượng các chương trình đào tạo được cơ sở đào tạo phân công.  

- Luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.  

- Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng và đối xử công 

bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.  

- Không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, làm gương tốt cho người học.  

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao và theo quy định của pháp luật. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):  

- Tổng số: 10 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

 

 



TT Năm học 

Hướng dẫn NCS 
HD luận 

văn ThS 

HD đồ án, 

khóa luận 

tốt  nghiệp ĐH 

Giảng dạy Tổng số giờ 

giảng/số giờ 

quy đổi 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2014 - 2015    7 270  375 

2 2015 - 2016    8 225  345 

3 2016 - 2017   01 10 315  535 

3 năm học cuối   

4 2017 - 2018   01 3 315 60 390 

5 2018 - 2019   03 15 360 60 710 

6 2019 - 2020   01 15 610 60 670 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài □ : 

- Học ĐH □; Tại nước: …….; Từ năm ……………..đến năm ……………………………. 

- Bảo vệ luận văn ThS □ hoặc luận án TS □ hoặc TSKH □; Tại nước: …….. năm………… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước □ : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …….số bằng: ………..; năm cấp:…… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài □: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình tiến tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân. 

d) Đối tượng khác □ ; Diễn giải: …................................................................................ 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Sử dụng trong giao tiếp, nghiên cứu khoa học. 

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã 

được cấp bằng/có quyết định cấp bằng) 

TT 
Họ tên NCS  

hoặc HV 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

HD Thời gian 

hướng dẫn 

từ …. Đến … 

Cơ sở  

đào tạo 

Năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS HV Chính Phụ 

1 Nguyễn Hoàng Anh  HV Chính  2016 - 2017 
Học viện Chính 

sách và Phát triển 
2020 

2 Nguyễn Thị Thanh  HV Chính  2017 - 2018 
Học viện Chính 

sách và Phát triển 
2019 

3 Đỗ Thị Phượng  HV Chính  2018 - 2019 
Học viện Chính 

sách và Phát triển 
2019 

4 Chung Văn Dũng  HV Chính  2018 - 2019 
Học viện Chính 

sách và Phát triển 
2019 

5 Phùng Văn Tới  HV Chính  2019 - 2020 
Học viện Chính 

sách và Phát triển 
2020 

 

 

 



5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học (Tách thành 2 giai đoạn: Đối 

với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối 

với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận 

chức danh PGS) 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Viết MM hoặc 

CB, phần  

biên soạn 

Xác nhận của 

CS GDĐH  

(Số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

Trước khi bảo vệ học vị TS 

1 
 Địa lí các ngành kinh tế 

trọng điểm ở Việt Nam 
TK 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam, 2008 
7 

Đồng tác giả, 

biên soạn mục 

IV chương 1 (tr 

79 - 86) và mục 

III chương 2 (tr 

99-125) 

  

2 
Thuật ngữ Địa lí dùng 

trong nhà trường phổ thông 
TK 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam, 2009 
3 

Đồng tác giả, 

biên soạn các 

mục từ A – N 

(tr 5 - tr 

270/447 trang) 

  

3  Địa lí du lịch Việt Nam TK 
Nxb Giáo dục 

Việt Nam, 2010 
7 

Đồng tác giả, 

biên soạn 

chương 4,5 

(tr119 - 256)    

4 
Sổ tay du lịch: Việt Nam 

xa và gần 
TK 

Nxb Khoa học – 

Kĩ thuật, 2010 
2 

Đồng tác giả, 

biên soạn mục 

1,2,3,4,5 (tr5-

178)  

Sau khi bảo vệ học vị TS 

5 

Thực trạng và giải pháp 

đầu tư công, dịch vụ công 

ở Việt Nam 

TK 

Nxb Khoa học 

Kĩ thuật, 2016, 

ISBN: 978-604-

67-0823-0 

8 

Đồng tác giả, 

biên soạn từ 

trang 5 - 30 

Xác nhận sử 

dụng sách ngày 

10/6/2020 của 

Học viện 

Chính sách và 

Phát triển 

6 Du lịch Việt Nam (7 tập) TK 

Chính trị Quốc 

gia sự thật, 

2017, ISBN: 

978-604-57-

2753-9 

4 Chủ biên 

 

7 

Phát triển hành lang kinh tế - 

Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn 

TK 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội, 2017, 

1 Tác giả 

Xác nhận sử 

dụng sách ngày 

10/6/2020 của 



ISBN: 978-604-

62-7368-4 

Học viện 

Chính sách và 

Phát triển 

8 

Địa lí du lịch một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn ở 

Việt Nam 

CK 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam, 2017, 

tái bản 2020, 

ISBN: 978-604-

0-22371-5 

9 

Đồng chủ biên, 

biên soạn các 

chương 1,2,4,5 

(tr11-159) 
 

 Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS:….  

………………………………………………………………………………………….…... 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/TK 

Mã số và  

cấp quản lý 

Thời 

gian thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

1 

 “Chính sách phát triển khu kinh 

tế cửa khẩu ở Việt Nam” thuộc 

Đề án “Đánh giá và kiến nghị 

giải pháp nâng cao hiệu quả đối 

với một số chính sách phát triển 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề 

xuất đã được các cấp có thẩm 

quyền ban hành” 

Phụ trách 

đề án 

Chính 

sách phát 

triển  

Khu kinh 

tế cửa 

khẩu  

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

2011 - 

2012 

Quyết định 

nghiệm thu số 91/ 

QĐ-BKHĐT ngày 

17/1/2013 

1 

 Lồng ghép nội dung về tăng 

trưởng xanh trong quá trình lập 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội cấp tỉnh hướng tới phát triển 

bền vững. 

CN 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
2015 

Quyết định 

nghiệm thu số 

1914/QĐ-BKHĐT 

ngày 22/12/2015 

2 

 Nghiên cứu các nội dung về 

tăng trưởng xanh và phát triển 

bền vững phục vụ công tác 

giảng dạy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển. 

CN 

APD.2015.B07 

Học viện Chính 

sách và Phát triển 

2015 

Quyết định số 

276/ QĐ-

HVCSPT ngày 

31/5/2016 



3 

Đề xuất mô hình tăng trưởng 

xanh cho các khu kinh tế ven biển 

ở Việt Nam. 

CN 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

2016 – 

2017 

Quyết định 

nghiệm thu số 

1521/QĐ-BKHĐT 

ngày 26/10/2017 

4 
Phát triển du lịch xanh ở huyện 

đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
CN 

APD.2017 

Học viện Chính 

sách và Phát triển 

2017 

Quyết định số 

162/ QĐ-

HVCSPT ngày 

4/4/2018 

5 

Chính sách thu hút FDI trong bối 

cảnh chuyển đổi nền kinh tế theo 

hướng tăng trưởng xanh 

TK 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
2018 

Quyết định 

nghiệm thu số 

1785/QĐ-BKHĐT 

ngày 3/12/2018 

6 

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh 

cụm ngành du lịch tỉnh Khánh 

Hoà 

CN 

APD.2020.B03 

Học viện Chính 

sách và Phát triển 

2019 

Quyết định số 

400/ QĐ-

HVCSPT ngày 

2/6/2020 

 Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng 

chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công bố 

Trước khi bảo vệ học vị TS 

1 

“Economic corridor 

development from theory 

to practical in Vietnam” 

1  

 HNUE Journal 

of Science   

Volume 

54 No.1 

124 - 129 

2009 

2 

 Một số vấn đề phát triển 

công nghiệp trên hành lang 

kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội 

– Hải Phòng – Quảng Ninh 

1  

 Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, 

ISSN 08667120 

  

 

Số 6 

(446) 

14-16 

2009 

3 

 Phân tích SWOT và đề 

xuất giải pháp phát triển 

thương mại với Trung Quốc 

trên hành lang kinh tế 

đường 18 

1  

 Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, 

ISSN 08667120 

  

 

Số 23 

(463) 

32-33 

2009 

4 

Phát huy giá trị của các 

hành lang kinh tế đối với 

sự phát triển kinh tế Việt 

Nam 

1  

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, 

ISSN 08667120 

 

 

Số 2 

(466) 

22-24 

2010 



5 

Thực trạng và giải pháp 

phát triển du lịch bền vững 

trên hành lang kinh tế 

đường 18 

1  

Tạp chí Nghiên 

cứu Phát triển 

bền vững, ISSN 

1859 - 1604 

 

 
Số 4 (29) 

40-44 
2010 

6 

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý 

bền vững của Nhà nước 

đối với các hành lang kinh 

tế ở Việt Nam 

2 Chính 

Tạp chí Nghiên 

cứu Phát triển 

bền vững, ISSN 

1859 - 1604 

 

 
Số 1 (30) 

40-44 
2011 

7 

Giải pháp phát triển bền 

vững các khu công nghiệp 

trên hành lang kinh tế 

đường 18 

2 Chính 

Tạp chí Nghiên 

cứu Phát triển 

bền vững, ISSN 

1859 - 1604 

 

 
Số 4 (37) 

53-55 
2012 

8 

Orientation and resolution 

for organizing tourism in 

economic corridor No18 

1  

International 

conference 

“Humanities 

and socio – 

economic 

issues in urban 

and regional 

development – 

Licensed 

number: 573-

2013/CXB/02-

24/ĐHKTQD 

and code ISBN: 

978-604-927-

716-0 

 

 121-128 2013 

Sau khi bảo vệ học vị TS 

9 

Solution to Improve Co-

Opration in Sea and 

Marine Tourism 

Developent at Hai Phong – 

Quang Ninh region 
1  

9th International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2013, Khon 

Kean 

University, 

Thailand 

  

1653-

1656 
2013 

10 

Towards Sustainable 

Development of Marine 

Tourism in Vietnam 

2 Chính 

10th 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2014, Khon 

Kean 

University, 

  
1073-

1080 
2014 



Thailand 

11 

Rural Tourism 

Development: A Case 

Study in Hanoi (Vietnam) 

2 Chính 

10th 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2014, Khon 

Kean 

University, 

Thailand 

  
1709-

1716 
2014 

12 

Opportunities and 

Challenges for Vietnam’s 

Tourism Labor Integration 

into ASEAN Economic 

Community (AEC) 

1  

11th 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2015, Khon 

Kean 

University, 

Thailand,  

  859-863 2015 

13 

Chuyển dịch cơ cấu ngành 

kinh tế và định hướng tăng 

trưởng xanh ở Việt Nam 

2 Chính 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, 

ISSN 08667120 

  

Số 10 

(594) 

9-12 

2015 

14 

Developing of Coastal 

Economic Zone in 

Vietnam Towards Green 

Growth by 2030 

1  

12th 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2016, Khon 

Kean 

University, 

Thailand, ISBN 

978-616-223-

964-9 

  229-338 2016 

15 

Economic zones 

development toward green 

growth: international 

experience and policy 

implications for vietnam 

1  
HNUE Journal 

of Science 
  

Volume 

12 (2016) 

142-149 

2016 

16 

Phát triển du lịch xanh ở 

huyện đảo Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

2 Chính 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, 

ISSN 08667120 

  

Số 14 

(690) 

75-77 

2018 

17 

The 4.0 Industrial 

Revolution and challenges 

towards tourism’s labor in 

Vietnam: case study in the 

2 Chính 

09th 

International 

Conference on 

Socio-

  65-71 2018 



Red river delta and the 

northeast coast 

economic and 

environmental 

issues in 

development 

2018, NEU – 

KKU, Labour – 

social 

publishing 

house, ISBN 

987-604-65-

3529-4 

18 

Cụm ngành du lịch – Tăng 

cường năng lực cạnh tranh 

trong phát triển lãnh thổ 

1  

Hội nghị Khoa 

học Địa lý toàn 

quốc lần thứ 10  

  Tập 1, 

1080 – 

1087 

2018 

19 

Giải pháp thu hút FDI thế 

hệ mới vào Việt Nam, giai 

đoạn đến năm 2025 

1  

Hội nghị Khoa 

học Địa lý toàn 

quốc lần thứ 11  

  Tập 1, 

632 – 

638 

2019 

20 

Solutions for human 

resource development 

appropriately toward the 

new generation of fdi into 

Vietnam 

2 Chính 

10th 

International 

Conference on 

Socio-

economic and 

environmental 

issues in 

development 

2019, NEU – 

KKU, Labour – 

social 

publishing 

house, ISBN 

978-604-65-

4174-5 

  

567-575 2019 

21 

 Development of Human 

resources for industrial 

zones in Vinh Phuc 

province: situtations and 

solutions 

2 Chính 

15th 

International 

Conference on 

Humanities and 

Social Sciences 

2019, Khon 

Kean 

University, 

Thailand, 

ISBN: 978-

616-438-425-5 

  

470-476 2019 

22 
Giải pháp phát triển sinh 

kế của các hộ nông dân 
3  

Hội thảo Quốc 

tế 

  
99 - 103 2019 



gắn với phát triển rừng bền 

vững tại huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ 

Phát triển nông 

nghiệp bền 

vững gắn với 

bảo vệ và phát 

triển rừng ở 

Việt Nam: 

Thực trạng và 

khuyến nghị 

chính sách 

23 

Improving competing 

competence in tourism 

cluster categorized by 

territory: case study – 

Khanh Hoa, Vietnam 

 

1 
 

HNUE Journal 

of Science 

  
Issue 

No. 11 

Vol. 63 

11.2019 

2019 

24 

Kinh nghiệm quốc tế về 

thu hút FDI xanh và đề 

xuất cho Việt Nam 
1 

 Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, 

ISSN 08667120 

 

  
683 

(2019) 

59 – 61 

2019 

25 

Nâng cao năng lực cạnh 

tranh ngành du lịch vùng 

kinh tế trọng điểm phía 

Bắc và các hàm ý chính 

sách 

1 

 Kỷ yếu Hội 

thảo  Khoa học 

Quốc gia: Cơ 

sở lý luận và 

thực tiễn về 

phát triển kinh 

tế biển bền 

vững và chính 

sách đột phá 

phát triển các 

vùng KTTĐ và 

những vấn đề 

rút ra cho Việt 

Nam 

  

164-175 

Nxb ĐH 

Kinh tế 

Quốc dân 

ISBN: 

978-604-

946-725-

7 

2019 

26 

Phát triển du lịch sinh thái 

dựa vào cộng đồng hướng 

tạo sinh kế bền vững cho 

đồng bào dân tộc ít người: 

Minh chứng từ vùng núi 

Đông bắc Việt Nam 

 

1 
 

Tạp chí Khoa 

học ĐHSP Hà 

Nội 

 
 

 

144-152 

Số. 2 

Vol. 65 

2.2020 

2020 

27 

Policy framework for 

green FDI attraction: from 

the theory to practice in 

Vietnam 

 

1 

 

International 

Journal of 

Ecological 

Economics & 

Statistics 

ISI, JEL, 

CIS 
 

Issue 

No.2. 

Vol.41 

2020 

28 
The application of Logistic 

model in identifying 

 

3 
 

Advances and 

Application in 

ISI, 

IF:0.58 
 

Issue  

No. 1  
2020 



factors affecting capital 

access of SMEs in 

Vietnam 

Statistics Vol. 61 

2.2020 

29 

Estimation of factors 

affecting competitiveness 

of private business in the 

song Hong delta, Vietnam 

 

1 
 

Advances and 

Application in 

Statistics 

ISI, 

IF:0.58 
 

Issue  

No 2 

Vol 62 

6.2020 

2020 

30 

Sustainable Livelihood in 

response to climate change 

in the Cuu Long river delta 

in Vietnam 

 

1 
 Economics   

Issue  

No 03  

Vol 45 

6.2020 

2020 

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS 

hoặc cấp bằng TS: 04 

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ƯV chức danh 

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ƯV chức danh GS. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi 

được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: …………………………………………… 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

TT Tên giải thưởng 
Cơ quan/tổ chức ra 

quyết định 

Số quyết định và 

ngày, tháng, năm 
Số tác giả 

1     

2     

...     

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS: 

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế 

TT 
Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cấp Quốc 

gia/Quốc tế 
Số tác giả 

1      

2      



- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ..………………… 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học 

 - Tham gia xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Đầu 

tư, Quản trị marketing, Quản trị kinh doanh du lịch (Tham gia xây dựng đề án và biên 

soạn đề cương học phần) 

- Thư kí Khoa học xây dựng Đề án mở mã ngành thạc sĩ Kinh tế phát triển (Chuyên 

ngành Quy hoạch phát triển) (Tham gia xây dựng đề án và biên soạn đề cương học phần), 

năm 2017. 

- Thư kí Khoa học xây dựng Đề án mở mã ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

(Tham gia xây dựng đề án và biên soạn đề cương học phần), năm 2020 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …. 

………………………………………………………………………………………….. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  …………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: ……. 

 ……………………..……………………………………………………………….……… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: …. 

 ……………………….…………………………………………………………………….. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác 

giả chính theo quy định: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  



+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác 

giả chính theo quy định:  Sách Địa lí du lịch một số vấn đề lí luận và thực tiễn ở Việt Nam, 

NXb Giáo dục Việt Nam, 2017 (Tái bản năm 2020). 

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm. 

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

 Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

  

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Vũ Đình Hoà 

 

  


