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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  
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(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: Thể dục thể thao; Chuyên ngành: Thể dục thể thao 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN DUY QUYẾT 

2. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1972; 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): xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội. 

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

tỉnh): Số nhà CL27, KĐT Nam La Khê – Bông đỏ, 368 B Quang Trung, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nguyễn Duy Quyết – 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội – Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: 0917485316; Điện thoại di động: 0989531668; E-mail: 

daotaotd@gmail.com 

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

- Từ năm1996 đến năm 2002: Giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao Đẳng Sư 

phạm TDTT TW 1 (nay là Trường ĐHSP TDTT Hà Nội). 

- Từ năm 2003 đến năm 2006: Giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Tây (nay là Trường ĐHSP TDTT Hà Nội), Ủy viên BCH Thành Đoàn Hà 

Nội khóa 12. 
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- Từ năm 3/2006 đến 8/2008: Giảng viên, Phó trưởng phòng Đào tạo, Bí thư chi bộ sinh 

viên, Đảng ủy viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây (nay là Trường ĐHSP TDTT 

Hà Nội). 

- Từ năm 8/2008 đến 12/2009: Giảng viên, Phó trưởng phòng Đào tạo, Bí thư chi bộ sinh 

viên, Đảng ủy viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

- Từ năm 2009 đến năm 2013: Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội. 

- Từ năm 2013 đến năm 2015: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 

TDTT Hà Nội. 

- Từ năm 2015 đến năm 2018: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội. 

- Từ năm 2018 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà 

Nội. 

Chức vụ: Hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Chức vụ cao nhất đã qua: Bí thư Đảng 

ủy, Hiệu trưởng 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Địa chỉ cơ quan: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 0243.866.058 

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

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ……năm: 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: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 13 tháng 4 năm 1998, ngành: Thể dục thể thao, chuyên 

ngành: thể dục thể thao, Nơi cấp bằng Đại học (trường, nước): Trường Đại học Thể dục 

thể thao I, Việt Nam 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 10 tháng 9 năm 2006, ngành: Giáo dục học, chuyên ngành 

Thể dục thể thao 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Thể dục Thể thao I, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 05 tháng 10 năm 2012, ngành: Khoa học Giáo dục, chuyên 

ngành: Thể dục thể thao 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học TDTT 

Bắc Ninh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Văn hóa – 

Nghệ thuật – Thể dục thể thao 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

 Khoa học giáo dục, Giáo dục thể chất – Thể thao trường học, Y học thể dục thể 

thao, Huấn luyện thể thao, Quản lý thể dục thể thao... 

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 NCS (chưa bảo vệ luận án TS); 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 19 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành 11 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên (chủ nhiệm đề tài: 03)  

- Đã công bố (số lượng) 28 bài báo KH, trong đó 04 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy 

tín, 11 bài báo trên kỷ yếu hội nghị quốc tế, 13 bài đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa 

học trong nước; 

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

- Số lượng sách đã xuất bản 10, trong đó 09 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:  

Đã hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 

toàn quốc các trường thể dục thể thao (02 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích). 

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

Năm học Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

1998-2000 
Bằng khen Thành đoàn 

Hà Nội 
Quyết định số 108/QĐ-TNHN ngày 11/1/2000 

1999-2000 
Bằng khen Trung ương 

Đoàn TNCS HCM 
Quyết định số 318/QĐ-TƯĐTN ngày 18/9/2000 

2000-2001 
Bằng khen Trung ương 

Đoàn TNCS HCM 
Quyết định số 720/QĐ-TƯĐTN ngày 23/8/2001 

2001-2002 
Bằng khen Trung ương 

Đoàn TNCS HCM 
Quyết định số 413/QĐ-TƯĐTN ngày 08/10/2002 

2001-2002 
Bằng khen Trung ương 

Đoàn TNCS HCM 
Quyết định số 364/QĐ-TƯĐTN ngày 11/9/2002 

2001-2002 
Bằng khen Trung ương 

Đoàn TNCS HCM 
Quyết định số 437/QĐ-TƯĐTN ngày 01/11/2002 
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Năm học Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2003-2004 
Huy chương vì Thế hệ 

trẻ 
Quyết định số 293/KT-TƯĐTN ngày 20/3/2004 

2011-2012 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 775/QĐ-BGDĐT, ngày 27/02/2012 

2013-2014 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 5428/QĐ-BGDĐT, ngày 

15/11/2013 

2014-2015 Chiến sỹ thi đua cơ sở 
Quyết định số 218/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 

25/7/2015 

2015-2016 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 
Quyết định số 308/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 

11/8/2016 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ Nước 

cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2016 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 5582/QĐ-BGDĐT ngày 

24/11/2016 

2016-2017 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 
Quyết định số 341/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 

02/8/2017 

Bằng khen của Công 

đoàn Giáo dục Việt 

Nam 

Quyết định số 124/QĐ-CĐN ngày 19/7/2017 

2017-2018 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 
Quyết định số 430/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 

6/8/2018 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Quyết định số 932/QĐ-BVHTTDL, ngày 

21/03/2018 

Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp Giáo dục 

Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT, ngày 

08/05/2018 

2018-2019 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Quyết định số 3737/QĐ-BVHTTDL, ngày 

04/10/2018 
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Năm học Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 4624/QĐ-BGDĐT ngày 

26/10/2018 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 4955/QĐ-BGDĐT ngày 

15/11/2018 

Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quyết định số 4249/QĐ-BVHTTDL, ngày 

15/11/2018 

Chiến sỹ thi đua cấp bộ  
Quyết định số 5378/QĐ-BGDĐT ngày 

14/12/2018 

Bằng khen của Công 

đoàn Giáo dục Việt 

Nam 

Quyết định số 14/QĐ-CĐN ngày 15/01/2019 

Bằng khen của Chủ 

tịch Hội thể thao đại 

học và chuyên nghiệp 

Việt Nam 

Quyết định số 88/QĐ-HTT ngày 25/7/2019 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo có thành tích 

xuất sắc trong xây 

dựng chương trình giáo 

dục phổ thông mới 

Quyết định số 854/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2019 

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: Đủ tiêu chuẩn và hoàn thành tốt 

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

- Tổng số 23 năm 9 tháng. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 
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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   2 6 67.2 0 67.2/285/270 

2 2015-2016   5 5 74.8 45 119.8/499/270 

3 2016-2017   3 3 88 67.5 155.5/367/270 

3 năm học cuối 

4 2017-2018   3 3 39 360 399/574/270 

5 2018-2019   3 2 0 315 315/430/270 

6 2019-2020   3 1 0 292,5 292.5/317.5/270 

(*) - 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 

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:………………………………………………………………... 

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

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

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): chứng chỉ C 

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

 

 

 

 

 

 

   

 

 

X 

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 

Nguyễn Thị 

Diệu Hương 

 HVCH X  2012 - 2014 Trường Đại 

học TDTT 

Bắc Ninh 

925/QĐ-

ĐHTTBN, ngày 

02/12/2014 

2 

Lưu Đình 

Chăm 

 HVCH X  2013 – 2015 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

69/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

21/01/2016 

3 

Nguyễn Văn 

Long 

 HVCH X  2013 – 2015 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

69/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

21/01/2016 

4 

Lê Tuấn Anh  HVCH X  2014 - 2016 Trường Đại 

học TDTT 

Bắc Ninh 

1695/QĐ-

ĐHTTBN, ngày 

21/11/2016 

5 

Đào Minh Trị  HVCH X  2014 - 2016 Trường Đại 

học TDTT 

Bắc Ninh 

1695/QĐ-

ĐHTTBN, ngày 

21/11/2016 

6 

Trần Quốc 

Dũng 

 HVCH X  2014 – 2016 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

48/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

22/02/2017 

7 

Nguyễn Duy 

Nam 

 HVCH X  2014 – 2016 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

48/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

22/02/2017 

8 

Bùi Bích Vân  HVCH X  2014 – 2016 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

48/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

22/02/2017 

9 

Đỗ Hồng Hải  HVCH X  2015 – 2017 Trường Đại 

học TDTT 

Bắc Ninh 

1140/QĐ-

ĐHTTBN, ngày 

22/11/2017 

10 

Nguyễn Thị 

Ngân 

 HVCH X  2015 – 2017 Trường Đại 

học TDTT 

Bắc Ninh 

1140/QĐ-

ĐHTTBN, ngày 

22/11/2017 
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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 

11 

Nguyễn Văn 

Dũng 

 HVCH X  2015 – 2017 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

555/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

08/12/2017 

12 

Bùi Hải Sơn  HVCH X  2015 – 2017 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

555/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

08/12/2017 

13 

Hà Tuấn 

Thắng 

 HVCH X  2015 – 2017 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

555/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

08/12/2017 

14 

Đỗ Trọng 

Kiều 

 HVCH X  2016 – 2018 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

59/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

13/02/2019 

15 

Đào Trọng 

Quynh 

 HVCH X  2016 – 2018 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

59/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

13/02/2019 

16 

Tạ Tuấn Sơn  HVCH X  2016 – 2018 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

59/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

13/02/2019 

17 

Nguyễn Tấn 

Lợi 

 HVCH X  2017 – 2019 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

105/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

26/02/2020 

18 

Nguyễn Thị 

Thanh 

 HVCH X  2017 – 2019 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

105/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

26/02/2020 

19 

Nguyễn Hải 

Trà 

 HVCH X  2017 – 2019 Trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà 

Nội 

105/QĐ-

ĐHSPTDTTHN

, ngày 

26/02/2020 
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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 

Bài tập chạy, 

nhảy, ném 

tiểu học 

HD 
Nxb TDTT 

2014 
1 

Nguyễn Duy 

Quyết 
1-143 

Số 274/XN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 20/6/2020 

2 

Bài tập thể 

dục nhịp 

điệu tiểu học 

HD 
Nxb TDTT 

2014 
2 

Nguyễn Duy 

Quyết 

3-19 

127-142 

Số 275/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 20/6/2020 

3 
Giáo trình 

Điền kinh 
GT 

Nxb TDTT 

2014 
7 

Nguyễn Văn 

Thời 
385-419 

Số 276/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 20/6/2020 

4 

Sách Giáo 

khoa Giáo 

dục thể chất 

1 

SGK 

Nxb Giáo 

dục 

2020 

7 

Nguyễn Duy 

Quyết (tổng 

chủ biên) 

Lê Anh Thơ 

(Chủ biên) 

40-62 

Số 279/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 20/6/2020 

5 

Giáo dục thể 

chất 1 (Sách 

giáo viên) 

SGK 

Nxb Giáo 

dục 

2020 

7 

Nguyễn Duy 

Quyết (tổng 

chủ biên) 

Lê Anh Thơ 

(Chủ biên) 

54-78 

Số 277/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 20/6/2020 

6 

Bơi và 

Phương pháp 

giảng dạy 

GT 
Nxb Dân trí 

2020 
3 

Nguyễn Duy 

Quyết 
191-230 

Số 278/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 20/6/2020 

7 

Lý luận và 

phương pháp 

TDTT 

trường học 

GT 
Nxb TDTT 

2020 
4 

Nguyễn Duy 

Quyết 

1-32 

88-117 

Số 286/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 28/6/2020 

8 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong TDTT 

GT 
Nxb TDTT 

2020 
3 

Nguyễn Duy 

Quyết  

13-35 

274-317 

Số 287/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 28/6/2020 

9 
Tuyển chọn 

thể thao 
CK 

Nxb TDTT 

2020 
2 

Nguyễn Duy 

Quyết 
1-33 

Số 285/GXN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 28/6/2020 
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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) 

10 
Khiêu vũ thể 

thao 
GT 

Nxb TDTT 

2020 
8 

Nguyễn Duy 

Quyết 

35-39 

164-214 

Số 288/XN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 28/6/2020 

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 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 

Nghiên cứu bộ chỉ số 

sinh lý và quy trình 

đánh giá lượng vận 

động tối ưu và trạng 

thái sung sức thể thao 

của sinh viên chuyên 

sâu điền kinh các 

trường đại học sư 

phạm thể dục thể thao 

Chủ nhiệm B2018-

TDH-03, 

cấp Bộ - Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

1/2018-

12/2019 

QĐ số 1319/QĐ-

BGDĐT ngày 

25/5/2020, 

Xếp loại Đạt 

2 

Nâng cao chất lượng 

đào tạo sinh viên các 

trường đại học sư 

phạm thể dục thể thao 

theo hướng đáp ứng 

nhu cầu xã hội 

Tham gia B2016-

TDH-01, 

cấp Bộ - Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

1/2016 – 

12/2017 

QĐ số 2978/QĐ-

BGDĐT ngày 

15/8/2018, 

Xếp loại Đạt 

3 

Biên soạn giáo trình 

thử nghiệm lần 2 ở 

phạm vi rộng môn học 

Tham gia B2011-23-

04ATLĐ 

6/2011-

7/2013 

QĐ số 1670/QĐ-

BGDĐT ngày 

10/5/2013, 
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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 

phòng chống chấn 

thương trong giảng 

dạy, học tập thể dục 

thể thao ở các trường 

đại học, cao đẳng 

TCCN khối sư phạm 

thể dục thể thao 

Xếp loại Khá 

4 

Xây dựng bộ tiêu chí 

đánh giá kỹ năng giảng 

dạy các môn cơ sở 

trong chương trình đào 

tạo của trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà 

Nội 

Tham gia B2010-23-17, 

cấp Bộ - Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

1/2010 – 

12/2011 

QĐ số 1193/QĐ-

BGDĐT ngày 

07/4/2014, 

Xếp loại Tốt 

5 

Thử nghiệm và hoàn 

thiện giáo trình môn 

học phòng chống chấn 

thương trong hoạt 

động thể dục thể thao 

cho các trường ĐH, 

CĐ, TCCN khối sư 

phạm thể dục thể thao 

Tham gia B2010-23-

03ATLĐ, cấp 

Bộ - Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

6/2010-

6/2012 

QĐ số 2038/QĐ-

BGDĐT ngày 

22/6/2012, 

Xếp loại Tốt 

6 

Xây dựng và thử 

nghiệm bộ bài giảng 

điện tử môn học phòng 

chống chấn thương 

trong giảng dạy, học 

tập TDTT tại các 

trường ĐH, CĐ khối 

sư phạm thể dục thể 

thao 

Tham gia B2013-23-

05ATLĐ, cấp 

Bộ - Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

1/2013 – 

12/2014 

QĐ số 1863/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/5/2014 

Xếp loại Khá 

7 

Nghiên cứu xây dựng 

chương trình và tài 

liệu chuyên môn 

hướng dẫn tập luyện 

thể dục thể thao đáp 

ứng nhu cầu giải trí 

nâng cao sức khỏe của 

người dân ở nông 

thông 

Tham gia Cấp Bộ (Bộ 

Văn hóa 

TT&DL) 

1/2018 QĐ số /QĐ-

BVHTTDL, ngày 

10/4/2017, 

Xếp loại Đạt 
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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 

8 

Nghiên cứu một số 

giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác, 

quản lý giáo dục sinh 

viên Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà 

Nội 

Chủ nhiệm T2014-23-39, 

cấp cơ sở 

2014-2016 QĐ số 176/QĐ-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 30/5/2016 

Xếp loại Tốt 

9 

Xây dựng bài tập chạy 

trên đường dốc hai 

chiều nhằm hình thành 

kỹ thuật chạy lao sau 

xuất phát cho học sinh 

trung học cơ sở 

Tham gia CS2014-23-

03, cấp cơ sở 

2014 - 2015 QĐ số 873/QĐ-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 12/12/2014 

Xếp loại Tốt 

10 

Nghiên cứu biện pháp 

nâng cao hiệu quả 

công tác nghiên cứu 

khoa học của sinh viên 

Trường Đại học Sư 

phạm Thể dục Thể 

thao Hà Nội 

Chủ nhiệm T2016-TDH-

27, cấp cơ sở 

2016 – 2018 QĐ số 276/QĐ-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 12/6/2018 

Xếp loại Xuất sắc 

11 

Xây dựng một số chỉ 

tiêu sinh lý đánh giá 

trình độ thể lực của 

sinh viên chuyên sâu 

Bóng Đá (02 năm đầu) 

tại Trường Đại học Sư 

phạm Thể dục Thể 

thao Hà Nội 

Tham gia T2016-TDH-

08, cấp cơ sở 

2016 - 2018 QĐ số 278/QĐ-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 12/6/2018 

Xếp loại Khá 

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 
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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 

 Sau khi bảo vệ tiến sĩ 

 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế 

1 

A new 

integrated 

MCDM 

approach for 

lectures’ reseach 

productivity 

evaluation 

7 X 

Decision 

Science 

Letter 

Scopus (Q2) 

Hindex 15 
 

Decision 

Science 

Letter 9 

(2020) 335-

364 

2020 

2 

Current situation 

of 

environmental 

protection in 

physical training 

and sport 

activities at 

residential areas 

and public 

places in 

Vietnam 

2 X 

International 

Journal Of 

Health, 

Physical 

Education & 

Computer 

Science In 

Sports 

ISSN: 2231 

–3265  

Scopus (IF) 

ISRA Journal 

Impact Factor: 

7.217 

 
Volume 38; 

Issue 1 
2020 

3 

Training 

program with 

application of 

scientific 

solution in 

training process 

for senior 

weightlifting 

athletes 

2  

International 

Journal Of 

Health, 

Physical 

Education & 

Computer 

Science In 

Sports 

ISSN: 2231 

–3265  

Scopus (IF) 

ISRA Journal 

Impact Factor: 

7.217 

 
Volume 38; 

Issue 1 
2020 

4 

Evaluation of 

current situation 

and desire of the 

people for sports 

and physical 

training 

activities  

2 X 

International 

Journal Of 

Health, 

Physical 

Education & 

Computer 

Science In 

Sports 

ISSN: 2231 

–3265  

 

Scopus (IF) 

ISRA Journal 

Impact Factor: 

7.217 

 
Volume 38; 

Issue 1 
2020 
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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 

 Báo cáo tại Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế 

5 

Đặc điểm phát 

triển năng lực 

thể chất của học 

sinh lứa tuổi 6 – 

10 một số 

trường tiểu học 

khu vực phía 

Bắc.  

1 X 

Hội thảo 

khoa học 

quốc tế “Hội 

nhập quốc tế 

về giáo dục 

thể chất và 

thể dục thể 

thao cơ hội 

và thách 

thức”/ISBN 

973-604-73-

4670-7 

  Tr.237-242 2016 

6 

Thực trạng năng 

lực thể chất của 

học sinh trường 

THPT Thăng 

Long – Hai Bà 

Trưng – Hà Nội 

1 X 

Hội thảo 

khoa học 

quốc tế “Hội 

nhập quốc tế 

về giáo dục 

thể chất và 

thể dục thể 

thao cơ hội 

và thách 

thức”/ISBN 

973-604-73-

4670-7 

  Tr.323-332 2016 

7 

Application of 

solutions to 

improve 

management 

and education 

effectiveness for 

students at 

Hanoi 

University of 

Physical 

Education and 

sports 

1 X 

Proceedings 

International 

Scientific 

conference 

Physical 

Education 

and Sports in 

the period of 

Development 

and 

international 

Integration 

  Tr.49-51 2017 

8 
Results of 

teaching 

physical 

2 X 

Proceedings 

international 

Scientific 

  Tr.182-184 2017 
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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 

education for 

students at Thai 

Nguyen 

University of 

Education 

conference 

Physical 

Education 

and Sports in 

the Period of 

Development 

and 

International 

Integration 

9 

Thực trạng năng 

lực thể chất của 

sinh viên trường 

Đại học Y Dược 

Thái Bình 

2 X 

Hội thảo 

khoa học 

quốc tế kỷ 

niệm 40 năm 

thành lập 

Trường Đại 

học Thể dục 

Thể thao Đà 

Nẵng 

  Tr.104-110 2017 

10 

Chiến lược phát 

triển trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Hà Nội 

trong bối cảnh 

cách mạng công 

nghiệp 4.0 

2 X 

Hội thảo 

Quốc tế 

“Chiến lược 

và kế hoạch 

giáo dục 

trong bối 

cảnh cách 

mạng công 

nghiệp 4.0” 

  Tr.197-207 2018 

11 

Application of 

Physiological 

indicators in 

assessing the 

movement of 

intensive 

athletics 

students of 

Hanoi 

University of 

Physical 

Education and 

Sports 

(Evidence of 

specailized 

students in short 

1 X 

Proceedings 

international 

scientific 

conference 

sports in the 

context of 

the industrial 

revolution 

4.0 

  Tr.533-536 2019 
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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 

running and 

long jump) 

12 

Characteristics 

and speed 

strength changes 

of footwork in 

the people’s 

public security’s 

martail art of 

male students in 

armed police 

intermediate 

school after 1 

year of training 

2 X 

Proceedings 

international 

scientific 

conference 

sports in the 

context of 

the industrial 

revolution 

4.0 

  409-412 2019 

13 

Xây dựng mô 

hình tổ chức thi 

đấu “Điền kinh 

cho trẻ em” của 

IAAF trong điều 

kiện thực tế ở 

Việt Nam 

1 X 

Kỷ yếu Hội 

nghị khoa 

học thể dục 

thể thao quốc 

tế lần thứ VII 

  Tr.132-136 2011 

14 

Đề xuất triển 

khai bài tập thực 

hành Điền kinh 

cho trẻ em trong 

các trường tiểu 

học ở nước ta 

2 X 

Hội thảo 

khoa học 

Quốc tế kỷ 

niệm 35 năm 

thành lập 

trường Đại 

học Sư phạm 

TDTT Tp Hồ 

Chí Minh 

  Tr.121-125 2011 

15 

Chương trình 

Điền kinh cho 

trẻ em – một hệ 

thống bài tập thể 

chất cần được 

phổ cập nhằm 

phát triển thể 

chất cho trẻ em 

Việt Nam 

 

 

 

 

1 X 

Kỷ yếu Hội 

thảo khoa 

học Quốc tế 

lần thứ VII 

Tổng Cục 

Thể dục Thể 

thao 

   2012 
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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 tiến sĩ 

 Bài báo khoa học đăng trên trạp chí trong nước 

16 

Chương trình 

“Điền kinh cho 

trẻ em” của Liên 

đoàn điền kinh 

thế giới tại Việt 

nam 

1 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Thể thao 

  
Số 2,  

Tr.59-63 
2007 

17 

Thực trạng phát 

triển thể chất 

học sinh một số 

trường tiểu học 

phía Bắc thời 

điểm tháng 4 

năm 2010 

3 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Thể thao 

  
Số 6 

Tr.57-58 
2010 

18 

Đánh giá sự 

phát triển thể 

chất của học 

sinh tiểu học 

(lớp 5) sau khi 

áp dụng Chương 

trình “Điền kinh 

cho trẻ em” của 

Liên đoàn điền 

kinh thế giới 

3 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Thể thao 

  
Số 6 

Tr.56-58 
2011 

19 

Đánh giá sự 

phát triển năng 

lực vận động 

của học sinh tiểu 

học bằng thiết bị 

đo phản ứng cơ 

thể T.K.K. II 

1264 sau khi 

ứng dụng 

chương trình 

điền kinh cho trẻ 

em của liên 

đoàn điền kinh 

thế giới 

2 X 

Tạp chí khoa 

học Đào tạo 

và huấn 

luyện thể 

thao 

  
Số 4 

Tr.36-40 
2011 

20 

Đánh giá sự 

phát triển thể 

chất của học 

sinh tiểu học 

(lứa tuổi 7 – 10) 

3 X 

Tuyển tập 

nghiên cứu 

khoa học 

giáo dục thể 

chất, y tế 

  Tr.174-179 2011 
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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 

sau khi áp dụng 

“Điền kinh cho 

trẻ em” của Liên 

đoàn Điền kinh 

thế giới trong 

điều kiện của 

Việt Nam 

trường học, 

Hội thảo 

khoa học thể 

dục thể thao 

năm 2011  

 Sau khi bảo vệ tiến sĩ 

21 

Xác định các 

giải pháp nâng 

cao hiệu quả 

công tác quản 

lý, giáo dục sinh 

viên trường Đại 

học Sư Phạm 

TDTT Hà Nội 

1 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Thể thao/ 

ISSN 1859-

4662 

  
Số 5,  

Tr.65-67 
2016 

22 

Kết quả ứng 

dụng các giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả công 

tác quản lý, giáo 

dục sinh viên 

trường Đại học 

Sư Phạm TDTT 

Hà Nội 

1 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Thể thao/ 

ISSN 1859-

4662 

  
Số 6,  

Tr.47-49 
2016 

23 

Thực trạng công 

tác GDTC cho 

nữ học viên 

trường Trung 

cấp Cảnh sát Vũ 

trang”  

3 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Đào tạo và 

huấn luyện 

thể thao/ISN 

1859-4417 

  Tr.57-61 2017 

24 

Đề xuất biện 

pháp nâng cao 

hiệu quả công 

tác nghiên cứu 

khoa học của 

sinh viên 

Trường Đại học 

Sư phạm Thể 

dục Thể thao Hà 

Nội 

 

 

1 X 

Tạp chí 

Khoa học 

Đào tạo và 

huấn luyện 

thể thao/ISN 

1859-4417 

  
Số đặc biệt, 

tr50-55 
2018 
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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 

 Báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc gia 

25 

Đánh giá sự 

phát triển thể 

chất của học 

sinh tiểu học 

(lớp 3) sau khi 

áp dụng “Điền 

kinh cho trẻ em” 

của Hiệp hội các 

liên đoàn Điền 

kinh quốc tế 

1 X 

Hội thảo 

khoa học 

Quốc gia về 

giáo dục thể 

chất ở trường 

phổ thông 

Việt Nam 

  Tr.118-125 2012 

26 

Bước đầu xác 

định các test 

đánh giá trình 

độ thể lực 

chuyên môn cho 

nam học viên 

đội tuyển cầu 

lông trường 

Trung cấp Cảnh 

sát Vũ trang” 

2 X 

Hội thảo 

khoa học 

“Đổi mới 

nâng cao 

chất lượng 

đào tạo đáp 

ứng nhu cầu 

xã hội/ISBN 

978-604-85-

0580-6 

  Tr.160-166 2016 

27 

Ứng dụng 

phương pháp tự 

đánh giá nhằm 

xác định kỹ 

năng chuyên 

môn cơ bản của 

sinh viên 

chuyên sâu thể 

dục năm thứ ba 

trường Đại học 

Sư phạm TDTT 

Hà Nội (Dẫn 

chứng môn thể 

dục Aerobic) 

2 X 

Hội thảo 

khoa học 

“Nâng cao 

chất lượng 

thể thao 

trường học 

và phát triển 

mô hình giáo 

dục thể chất 

theo hình 

thức câu lạc 

bộ 

  Tr.467-477 2018 

28 

Nghiên cứu một 

số biện pháp 

nâng cao hiệu 

quả quản lý giáo 

dục sinh viên 

thông qua mô 

hình tự quản của 

trường Đại học 

2 X 

Hội nghị 

khoa học 

toàn quốc về 

công tác giáo 

dục thể chất 

và thể dục 

thể thao các 

trường đại 

  Tr.323-333 2018 
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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 

Sư phạm TDTT 

Hà Nội 

học, cao 

đẳng năm 

2018 

- 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 cấp bằng TS: 04 

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

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

được cấp bằng TS: Không 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

- Hướng dẫn sinh viên đạt 04 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh 

vực TDTT đạt 02 giải nhất, 01 giải Nhì, 01 giải khuyến khích. 

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được cấp bằng TS: 04 

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 

Hướng dẫn sinh 

viên đạt Giải nhất 

Báo cáo Poster tại 

Hội nghị sinh viên 

NCKH toàn quốc 

về lĩnh vực thể dục 

thể thao 

Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh 

Quyết định số 

570/QĐ-

ĐHTDTTBN, 

ngày 18/5/2017 

Quốc gia 2 

2 

Hướng dẫn sinh 

viên đạt Giải Nhì 

Báo cáo khoa học 

tại Hội nghị sinh 

viên NCKH toàn 

quốc về lĩnh vực thể 

dục thể thao 

Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh 

Quyết định số 

570/QĐ-

ĐHTDTTBN, 

ngày 18/5/2017 

Quốc gia 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 cấp bằng TS: 02 

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:  
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- Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất Quyết định số 57/QĐ-

ĐHSPTDTTHN, ngày 22/1/2013. 

- Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Giáo 

dục thể chất, Quyết định số 60/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 28/2/2018. 

- Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo thạc sĩ Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội, Quyết định số 60/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 28/2/2018. 

- Xây dựng chương trình đào tạo trình độ Đại học chính quy ngành GDTC theo hệ thống tín 

chỉ của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Quyết định số 235/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 

ngày 30/05/2018.  

- Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Giáo dục học của Trường Đại học Sư phạm 

TDTT Hà Nội, Quyết định số 166/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 31/3/2020. 

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

Không 

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 … tháng … năm 2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Duy Quyết 

 


