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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó  Giáo  Sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(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: Kinh tế;           Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế học trong PCCC 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Lê Quang Bốn 

2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1968; Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Nam Thanh – Nam Trực – Nam 

Định 

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

tỉnh): Nhà số 5, ngõ 28, phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Lê Quang Bốn; Trường 

Đại học Phòng cháy chữa cháy, số 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: 024.3553.7511; Điện thoại di động: 0936838899 

Fax:  024.35537511 E-mail: bonlequang.gov@gmail.com.vn 

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

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

10/1989 - 01/1992 
Cán bộ quản lý 

học viên 

Phòng Quản lý đào tạo  

Trường Cao đẳng  

Phòng cháy chữa cháy 

243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
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02/1992 - 10/2001 Cán bộ kế toán 
Phòng Hậu cần Trường 

Cao đẳng PCCC 
243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

11/2001 - 05/2003 Cán bộ kế toán 

Trung tâm Nghiên cứu 

ứng dụng Khoa học kỹ 

thuật PCCC và đào tạo lái 

xe Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy 

243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

06/2003 – 01/2010 

Phó Giám đốc 

Trung tâm kiêm 

Kế toán trưởng 

Trung tâm Nghiên cứu 

ứng dụng Khoa học kỹ 

thuật PCCC và đào tạo lái 

xe Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy 

243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

02/2010 – 11/2014 Giám đốc  

Trung tâm Dạy nghề, Đào 

tạo và Sát hạch lái xe 

Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy 

243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

12/2014 đến 08/2018 Phó Hiệu trưởng  
Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy 
243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

09/2018 đến nay Hiệu trưởng 
Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy 
243 Khuất Duy Tiến, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Chức vụ: Hiện nay: Hiệu trưởng; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Hiệu trưởng 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 

Địa chỉ cơ quan: Số 243 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 069,….. 

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

8. Đã nghỉ hưu từ tháng: Không 

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

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

nộp hồ sơ): Không 

9. Trình độ đào tạo: 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học 

Trường Đại học Tài 

chính – Kế toán (nay là 

Học viện Tài chính) 

Kế toán doanh 

nghiệp sản xuất 1996 

Thạc sỹ Trường Đại học Tổng 

hợp Southern Luzon 
Quản trị kinh doanh 2012 
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Cộng hòa Philipines (liên 

kết với Đại học Thái 

Nguyên Việt Nam) 

(Có công nhận kiểm 

định chất lượng của 

Cục khảo thí nay là 

Cục Kiểm định chất 

lượng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

Tiến sỹ Học viện Khoa học xã hội Quản lý kinh tế 2016 

 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

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

trị Quốc gia Hồ Chí Minh.  

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

tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Kinh tế học, Quản lý doanh nghiệp, Kinh tế học quản lý trong lĩnh vực Phòng cháy chữa 

cháy, Khoa học quản lý và ứng dụng trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy, Các vấn đề về 

trật tự an toàn xã hội  

 

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) đang hướng dẫn ) 01 NCS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 02 cấp Bộ ; 

- Đã công bố (số lượng)  bài báo KH, trong đó 06 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 00 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 08, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 

tế: Không 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 10 Bằng khen. 

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. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà 

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

- Tổng số trên 25 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 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2014-2015 K K  5 150  320 

2 2015-2016 K K  6 150  320 

3 2016-2017 K K  5 210  320 

3 năm học cuối 

4 2017-2018 HDC   01 120 75 320 

5 2018-2019 HDC   01 75 120 320 

6 2019-2020 HDC   02 135 45 320 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông 

tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

3. Ngoại ngữ: 

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

a) Được đào tạo ở nước ngoài: Không 

- 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:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

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

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng thạc sỹ nước ngoài, ngôn ngữ đào tạo Tiếng 

Anh, đã có kiểm định chất lượng của Cục Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, nay là Cục 

Kiểm định chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

 

   

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Trần Lâm 

Bằng 

 X X  2017-2018 Trường Đại 

học PCCC 

25/1/2019 

2 
Đặng Văn 

Bình 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học PCCC 

18/02/2020 

3 
Trần Phan 

Minh Thi 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học PCCC 

18/02/2020 

4 

Lê Quang 

Huy 

 X X  2019-2020 Học viện 

Chính trị 

Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

22/04/2020 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà 

xuất 

bản và 

năm 

xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần 

biên soạn 

(từ trang 

… đến 

trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

1 

Phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ở Việt Nam trong quá 

trình tái cấu trúc nền kinh tế 

Chuyên 

khảo 

Nxb 

LLCT 

2018 

8 Chủ biên Toàn bộ  

2 

Mô hình tổ chức và quản lý 

đào tạo cán bộ cảnh sát Phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ trong giai đoạn hiện 

nay 

Chuyên 

khảo 

Nxb 

LLCT 

2020 

3 Chủ biên Toàn bộ  

3 

Di cư lao động tự do từ nông thông 

vào Hà Nội, Thực trạng và giải 

pháp chính sách 

Chuyên 

khảo 

Nxb 

LLCT 

2019 

22 
Đồng 

Chủ biên 
9-32  

4 

Phân tầng xã hội về kinh tế, tiếp 

cận từ nhận thức, thái độ, hành vi 

của cán bộ lãnh đạo, Quản lý ở Việt 

Nam hiện nay 

Chuyên 

khảo 

Nxb 

LLCT 

2019 

10 Tham gia 129 -166  
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5 

Tái cấu trúc đầu tư công trong lĩnh 

vực phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ của lực lượng Công an 

nhân dân giai đoạn hiện nay 

Chuyên 

khảo 

Nxb 

LLCT 

2019 

22 Chủ biên Toàn bộ  

6 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội trong 

giai đoạn hiện nay (Dùng cho đào 

tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành 

PCCC&CNCH 

Chuyên 

khảo 

Nxb 

GTVT 

2018 

2 
Đồng 

Chủ biên 

Viết 

chung 

toàn bộ 

Quyết định số 

886/QĐ-T34-

P2 ngày 

21/6/2019 

7 

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn 

về phòng cháy và chữa cháy và vấn 

đề đặt ra trong tình hình mới (Dùng 

cho đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên 

ngành PCCC&CNCH) 

Chuyên 

khảo 

Nhà 

xuất bản 

Giao 

thông 

vận tải 

2019 

03 
Đồng 

Chủ biên 

Viết 

chung 

toàn bộ 

Quyết định số 

678/QĐ-T34-

P2 ngày 

31/5/2019 

8        

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 

Tái cấu trúc đầu tư 

công trong lĩnh vực 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng 

Công an nhân dân 

giai đoạn hiện nay 

Chủ nhiệm BC.2017.T34.034 2017-2019 02/5/2019 

Tốt 
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2 

Nghiên cứu xây dựng 

mô hình đào tạo cán 

bộ Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trong 

giai đoạn hiện nay 

Chủ nhiệm  BC.2016.T34.033 2016-2019 16/8/2019 

Đạt 

...      

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; 

- 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, báo cáo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh  

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 

1 

Tăng cường nguồn tài chính 

trang bị phương tiện cho lực 

lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH giai đoạn 

hiện nay 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  
Số 94, tr.23 

-27 
5/2017 

2 

Điều tra cơ bản đối với 

các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ PCCC 

phục vụ công tác quản 

lý nhà nước về PCCC 

01 01 

Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học 

“Công tác 

nghiệp vụ cơ 

bản của lực 

lượng Cảnh 

sát Phòng 

cháy chữa 

cháy” – 

Trường Đại 

học PCCC 

ISSN 1859-

4719 

  
Tháng 5; 

59-65 
2017 
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3 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những vấn 

đề đặt ra đối với công 

tác đào tạo sau đại học ở 

Trường Đại học PCCC 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  
Số 112; 10-

12 

11/201

8 

4 

Kinh nghiệm về đầu tư 

công, tái cấu trúc đầu tư 

công trong lĩnh vực 

phòng cháy, chữa cháy 

của một số nước trên thế 

giới và bài học cho Việt 

Nam 

01 01 

Tạp chí Kinh 

tế Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

ISSN 0868-

3808 

  

Số 

534+535; 

28-31 

2/2019 

5 

Đầu tư nguồn vốn trong 

lĩnh vực Phòng cháy 

chữa cháy của lực lượng 

Công an nhân dân hiện 

nay: thực trạng và kiến 

nghị 

01 01 

Tạp chí Kinh 

tế Châu Á - 

Thái Bình 

Dương 

ISSN 0868-

3808 

  
Số 539;  

22-25 
2019 

6 

Quản trị đại học ở Trường 

Đại học PCCC trong bối 

cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 
01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  Số 114; 4-6 
03/201

9 

7 

Những vấn đề đặt ra 

trong công tác 

PCCC&CNCH đối với 

nhà ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh trong khu 

dân cư 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  Số 119; 4-7 6/2019 

8 

Pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ - Những vấn 

đề đặt ra từ thực tiễn áp 

dụng 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  
Số 123; 6-8 

 

10/201

9 
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9 

Nâng cao năng lực thực tiễn 

cho đội ngũ giảng viên 

Trường Đại học PCCC 01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  
Số 124; 5-

11 

 

11/201

9 

10 

Những vấn đề đặt ra đối với 

công tác PCCC&CNCH ở 

Việt Nam trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  

Số 125; 9-

11 

 

 

12/201

9 

11 

Nâng cao hiệu quả công tác 

phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

theo Cương lĩnh xây dựng 

đất nước 

01 01 

Tạp chí Công 

an nhân dân 

ISSN 1859-

4409 

  Số 1; 78-81 1/2020 

12 

Kinh nghiệm về đầu tư 

công, tái cấu trúc đầu tư 

công trong lĩnh vực phòng 

cháy, chữa cháy của một số 

nước trên thế giới 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  
Số 128; 9 -

11,26 
3/2020 

12 

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả tái cấu trúc đầu tư 

công lĩnh vực 

PCCC&CNCH ở Việt Nam 

hiện nay 

01 01 

Tạp chí Phòng 

cháy và chữa 

cháy 

ISSN 1859-

4719 

  
Số 129; 4-6 

 
 4/2020 

13 

Protection of settlements 

against wildfires  

04 01 

International 

journal of 

civil 

engineering 

and 

technology 

Scopus, 

ISSN 

0976-6316 Q3 

(2017) 

9(9); 2017-

2022 
2018 

14 

Multi-sensor data fusion in a 

real-time support system for 

on-duty firefighter 
06 02 

Sensors 

(Switzerland) 

SCIE, 

ISSN 1424-

8220 
IF: 

3,031 

19(21) 

https://ww

w.mdpi.co

m/1424-

8220/19/21/

4746 

2019 

https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4746
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4746
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4746
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4746
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4746
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15 

Development of training 

model for fire and rescue 

services in Vietnam  

01 01 

Материалы 

двадцать 

девятой 

научно-

техническо

й 

конференц

ии 

«Системы 

безопаснос

ти» - СБ-

2019 

Междунаро

дного 

форума 

информати

зации. –М.: 

Академия 

ГПС МЧС 

России.  

ISSN 2305-

6711 

Russian 

Science 

Citation 

Index 

IF: 

3,031 

https://acad

emygps.ru/

upload/iblo

ck/bc7/bc7

41bdb0ea2

69a932524

1bd428223

01.pdf. 

333-338 

2019 

16 

Management and use of 

fire prevention and 

rescue equipment in 

Vietnam 

01 01 

Сборник 

материалов 

VI 

международн

ой заочной 

научно-

практической 

конференции 

«Технологии 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций», 

Минск, 

Университет 

гражданской 

защиты МЧС 

республики 

Беларусь 

 

ISBN 

978-985-

590-094-

9 

  127-130 2020 

17 

Health in rescue 

activities of the fire 

prevention and fighting 

and rescue police in 

Vietnam 

03 01 

Сборник 

материалов 

VI 

международн

ой заочной 

научно-

практической 

конференции 

ISBN 

978-985-

590-094-

9  129-133 2020 

https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/bc7/bc741bdb0ea269a9325241bd42822301.pdf
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«Технологии 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций», 

Минск, 

Университет 

гражданской 

защиты МЧС 

республики 

Беларусь 

 

18 

Non-traditional security 

and measures for 

prevention and response 

by the People’s Public 

Force 

01 01 

The Role of 

the fire Police 

Force in 

Response to 

non – 

Traditional 

Security 

Threats 

ISBN: 

987-604-

72-4467-

6 101-

110 

www.sachc

and.vn 

www.nxbca

nd.vn 

841-

2020/CXBI

PH/55-06 

2020 

19 

Issues posed to the fire 

prevention, Firefighting 

and rescue police force 

in response to non-

traditional security 

matters 

01 01 

The Role of 

the fire Police 

Force in 

Response to 

non – 

Traditional 

Security 

Threats 

ISBN: 

987-604-

72-4467-

6 241-

251 

www.sachc

and.vn 

www.nxbca

nd.vn 

841-

2020/CXBI

PH/55-06 

2020 

20 

Human resource 

training for fire and 

rescue in response to 

requirements on coping 

with non-traditional 

Security Threats 

01 01 

The Role of 

the fire Police 

Force in 

Response to 

non – 

Traditional 

Security 

Threats 

ISBN: 

987-604-

72-4467-

6 446-

453 

www.sachc

and.vn 

www.nxbca

nd.vn 

841-

2020/CXBI

PH/55-06 

2020 

21 

University of Fire 

Prevention and Fighting 

with the task of 

promoting 

entrepreneurship and 

innovation in the fourth 

industrial revolution in 

Vietnam nowadays.  

02 01 

The Role of 

the fire Police 

Force in 

Response to 

non – 

Traditional 

Security 

Threats 

ISBN: 

987-604-

72-4467-

6 
526-

533 

www.sachc

and.vn 

www.nxbca

nd.vn 

841-

2020/CXBI

PH/55-06 

2020 

http://www.sachcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.sachcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
http://www.nxbcand.vn/
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22 

Impact of corporate 

social responsibility on 

organizational 

commitment through 

organizational trust and 

organizational 

indentification 

06 03 

Licensee 

Growing 

Science, 

Canada 

Scopus, 

ISSN 

9335-

9343 Q2 

2019 

www.Grow

ingScience.

com/msl 

2020 

23 

The Determinants of 

Management 

Information Systems 

Effectiveness in Small- 

and MediumSized 

Enterprises 

04 01 

Journal of 

Asian 

Finance, 

Economics 

and Business 

;Korea 

Republic of 

ISI, SCIE 
ISSN: 2288- 

4637; 

2288- 4645 IF; 

2019 

Portal.issn.

org/resourc

e/issn/2288

-4645 

2020 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là 

tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ……………………… 

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, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được 

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 
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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 đã được đưa vào áp 

dụng thực tế: Chủ trì xây dựng và phát triển các Chương trình đào tạo sau: 

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

- Chương trình đào tạo đại học chính qui CAND ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; 

- Chương trình đào tạo đại học bằng thứ 2 ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; 

- Chương trình đào tạo đại học chính qui hệ dân sự ngành Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

- Các chương trình bồi dưỡng chức danh, qui hoạch chức danh từ Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng, Đội trưởng, Phó đội trưởng và tương đương thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 

- Chương trình bồi dưỡng Pháp luật, nghiệp vụ công an (6 tháng); Điều lệnh, quân sự, 

võ thuật (45 ngày) cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

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): Không 

b) Hoạt động đào tạo 

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

- Giờ giảng dạy 

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

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

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

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  Không 

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 

- 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: ……………………………………………………….…………… 

(*) 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 21 tháng 06 năm 2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Lê Quang Bốn 

 

 

 

  

 

 

  

 


