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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: ………………….

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:

; Nội dung không đúng thì để trống:□)
x

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng
Ngành: Thể thao, Văn hóa và Du lịch; Chuyên ngành: Y học thể thao
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: VÕ TƯỜNG KHA
2. Ngày tháng năm sinh: 10/09/1969; Nam: x Nữ; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: lương.
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

x

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Tam Anh Nam, huyện Núi
Thành, tỉnh Quảng Nam.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện,
tỉnh): phòng A710, tòa nhà Legend, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội.
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):
Võ Tường Kha, phòng A710, tòa nhà Legend, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng: .....................; Điện thoại di động: 0913504755.
E-mail:votuongkhabvtt@gmail.com hoặc vt.kha@tdtt.gov.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Trước năm
1988

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn
thể)
- Học tại địa phương, hàng năm là Bí thư chi đoàn, Liên chi đoàn
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1989-1995
1996-1999

2000-2005

2006-4/2009
4/2009-6/2010

6/2010-7/2011

7/2011- 4/2012

4/2012 10/2012

10/2012 07/2013

07/201304/2014

07/20134/2014

- Học bác sỹ tại Trường ĐHY Hà Nội, là Bí thư, Phó bí thư Chi đoàn,
Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHY Hà Nội
- Học và tốt nghiệp bác sỹ Nội trú các bệnh viện tại Bệnh viện Châm
cứu Trung ương; Học Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Bách khoa
Hà Nội
- Trợ giảng tại Khoa Y học Cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội;
Giảng viên kiêm nhiệm tại Trường Trung học Dân lập Y học Cổ
truyền Tuệ Tĩnh.
- Phụ trách Phòng Y học Cổ truyền – Trung tâm Y học thể thao – Viện
Khoa học TDTT.
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học TDTT 02 nhiệm kỳ
(2002-2005).
- Ủy viên BCH Công đoàn Viện Khoa học TDTT.
- Trưởng Khoa Y học Cổ truyền kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng
hợp – Bệnh viện TTVN.
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Chi ủy viên Chi Bộ khối
các phòng Chức năng.
- Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện TTVN
- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Phó Bí thư Chi Bộ khối
các phòng Chức năng.
- Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện TTVN
- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi Bộ khối các
phòng Chức năng.
- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng cục TDTT, Chủ tịch Công đoàn Bệnh
viện TTVN.
- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Điều dưỡng.
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi Bộ khối các
phòng Chức năng.
- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng cục TDTT, Chủ tịch Công đoàn Bệnh
viện TTVN.
- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Điều dưỡng.
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi Bộ khối các
phòng Chức năng.
- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng cục TDTT, Chủ tịch Công đoàn Bệnh
viện TTVN.
- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Điều dưỡng.
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi Bộ khối các
phòng Chức năng.
- Phó Giám đốc Bệnh viện TTVN.
- Ủy viên BCH Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên
BCH Công đoàn Tổng cục TDTT, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện
TTVN.
- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Điều dưỡng.
- Đảng ủy viên Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi Bộ khối các
phòng Chức năng.
- Phó Giám đốc Bệnh viện TTVN.
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Từ 04/2015 01/2016
Từ 01/2016 –
06/2016

Từ 07/2016 –
09/2016

Từ 07/2016 –
10/2017

Từ 11/2017 - nay

- Ủy viên BCH Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Chủ
tịch Công đoàn Tổng cục TDTT, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện
TTVN.
- Bí thư Đảng ủy Đảng Bộ Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi bộ Khối các
phòng chức năng.
- Phó giám đốc Bệnh viện TTVN.
- Thôi giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện TTVN.
- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi bộ Khối các phòng
chức năng.
- Phó giám đốc.
UV. BCH. Công đoàn Bộ VHTT&DL; Phó trưởng khối Công đoàn
Tham mưu & Quản lý Nhà nước – Công đoàn Bộ VHTT&DL; Phó
chủ tịch Công đoàn Tổng cục TDTT.
- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi bộ Khối các phòng
chức năng.
- Phó giám đốc phụ trách.
- UV. BCH. Công đoàn Bộ VHTT&DL; Phó trưởng khối Công đoàn
Tham mưu & Quản lý Nhà nước – Công đoàn Bộ VHTT&DL; Phó
chủ tịch Công đoàn Tổng cục TDTT.
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sựu Bệnh viện TTVN
- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện TTVN, Bí thư Chi bộ Khối các phòng
chức năng.
- Giám đốc.
- UV. BCH. Công đoàn Bộ VHTT&DL; Phó trưởng khối Công đoàn
Tham mưu & Quản lý Nhà nước – Công đoàn Bộ VHTT&DL; Phó
chủ tịch Công đoàn Tổng cục TDTT.
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sựu Bệnh viện TTVN
- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện TTVN.
- Giám đốc.
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sựu Bệnh viện TTVN.
- Thôi chức Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục TDTT; Thôi chức Ủy
viên BCH Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Chức
vụ cao nhất đã qua: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
quân sự; Ủy viên BCH Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó chủ tịch Công
đoàn Tổng cục Thể dục thể thao.
Cơ quan công tác hiện nay: Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Địa chỉ cơ quan: Đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành
phố Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 04.2437855188.
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại
học Y Hà Nội.
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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): Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Y Hà Nội; Trường Đại học
Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng Đại học ngày 14 tháng 09 năm 1995, ngành: Y khoa, chuyên ngành: Y
học cổ truyền. Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội.
- Được cấp bằng Bác sỹ Nội trú các bệnh viện ngày 11 tháng 04 năm 2000, ngành: Y
khoa, chuyên ngành: Y học cổ truyền. Nơi cấp bằng Bác sỹ Nội trú các bệnh viện (trường,
nước): Trường Đại học Y Hà Nội.
- Được cấp bằng Bác sỹ chuyên khoa I ngày 11 tháng 05 năm 2000, ngành: Y khoa,
chuyên ngành: Y học cổ truyền. Nơi cấp bằng Bác sỹ chuyên khoa I (trường, nước):
Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam.
- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 27 tháng 02 năm 2004, ngành: Y khoa, chuyên ngành: Y
học cổ truyền. Nơi cấp bằng Thạc sỹ (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt
Nam.
- Được cấp bằng Tiến sỹ ngày 01 tháng 08 năm 2012, ngành: Y khoa, chuyên ngành: Y
học cổ truyền. Nơi cấp bằng Tiên sỹ (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam.
- Được cấp nhiều chứng chỉ Y học thể thao của nhiều quốc gia, Hiệp hội thể thao từ năm
2000 đến nay.
- 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: Trường Đại học
Thể dục thể thao Bắc Ninh.
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Văn
hóa – Nghệ thuật – Thể dục Thể thao.
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Các vấn đề về y học hiện đại: sinh lý, khám, chữa bệnh cho vận động viên, người tập
luyện thể dục thể thao và bệnh nhân;

5

- Các vấn đề Y học cổ truyền: trong khám, chữa bệnh cho vận động viên, người tập luyện
thể dục thể thao và bệnh nhân (các vấn đề về sử dụng cây, con, không dùng thuốc để chưa
bệnh cho vận động viên, người tập luyện thể dục thể thao và bệnh nhân);
- Thực nghiệm trên động vật và lâm sàng trên người các nghiên cứu về y học hiện đại, y
học cổ truyền trong khám, chữa bệnh cho vận động viên, người tập luyện thể dục thể thao
và bệnh nhân.
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) 02 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn
ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai), 01 đang chờ cấp bằng (có
Giấy xác nhận); 02 chưa bảo vệ.
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 11 đề tài (03 cấp Bộ) và 01
sáng kiến cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 40 bài báo KH, trong đó 05 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy
tín;
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 01, 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: ……….
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): chiến sỹ thi đua cấp Bộ
nhiều năm và bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
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): cảnh cáo do Tổng cục thể dục thể thao ban hành Quyết định số
241/QĐ-TCTDTT ngày 28/02/2018, nay đã hết hiệu lực.
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: đảm bảo đầy đủ.
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

Số lượng NCS
đã hướng dẫn

Số đồ án,
Số lượng giờ
khóa luận giảng dạy trực
Tổng số giờ
Số lượng tốt nghiệp
tiếp trên lớp
giảng trực
ThS/CK2/ ĐH đã HD (Quy đổi 1,0 giờ chuẩn
tiếp/giờ quy
BSNT đã
giảng dạy cho 80 sinh
đổi/Số giờ định
viên (theo Điều 7
hướng dẫn
mức
Quyết định 2942/QĐĐHYHN ngày
26/11/2010 của

6
TRường ĐHY Hà Nội)

ĐH
Chính

Phụ

(1000 sinh
viên)

SĐH

1 2010-2011

562

562/270

2 2011-2012

562

562/270

3 2012-2013

562

562/270

4 2013-2014

562

562/270

5 2014-2015

562

562/270

6 2015-2016

562

562/270

562

562/270

7 2016-2017

01
3 năm học cuối

8 2017-2018

02

187,5

187,5/90/270

2018-2019

02

187,5

187,5/100/270

10 2019-2020

02

187,5

187,5/90/270
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(*) - 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: tiếng Anh.
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 ThShoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: ……….năm……
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: x
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, số bằng:
A21833; năm cấp: 1995.
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): Cử nhân ngoại ngữ
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNTđã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
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Trách nhiệm Thời gian
Họ tên NCS
Ngày, tháng,
Đối tượng
hướng dẫn hướng dẫn
hoặc
năm được cấp
TT
Cơ sở đào tạo
HVCH/CK2/
từ … đến
bằng/có quyết
HVCH/C
NCS
Chính Phụ
BSNT
…
định
cấp bằng
K2/BSNT
Năm học 2016-2017

1

Nguyễn Bích
Nga

X

Chính

Học viện Y
dược học cổ
2016-2017
truyền Việt
Nam

Năm học 2017-2018

1

Nguyễn Bích
Nga

2 Vũ Đình Tuấn

X

X

Chính

Học viện Y
dược học cổ
2016-2017
truyền Việt
Nam

Chính

Trường Đại
học TDTT
2017-2018
thành phố Hồ
Chí Minh

Đã bảo vệ
tháng 11/2019
(Giấy chứng
nhận chờ cấp
bằng ngày
25/06/2020 của
Học viện Y
dược học Cổ
truyền việt
Nam)

Năm học 2018-2019

1

Phan Ngọc
Hậu

X

Chính

2

Lê Công Hải
Hải

X

Chính

3

Đinh văn
Cường

X

Chính

Trường Đại
học TDTT
2018-2019
thành phố Hồ
Chí Minh

Quyết định
công nhận tốt
nghiệp và cấp
bằng thạc sỹ
giáo dục học
số 33/QĐTDTTHCMĐT.QLKH&H
Trường Đại
TQT ngày
học TDTT
2018-2019
29/06/2020 của
thành phố Hồ
Trường Đại học
Chí Minh
TDTT thành
phố Hồ Chí
Minh
2018-2019 Trường Đại
học TDTT

8
thành phố Hồ
Chí Minh
Năm học 2019-2020

1

Đinh văn
Cường

X

Võ Nguyễn
2
Hài Đăng

X

Chính

Trường Đại
học TDTT
2018-2019
thành phố Hồ
Chí Minh

Chính

Trường Đại
học TDTT
2019-2020
thành phố Hồ
Chí Minh

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)

Bài giảng
phổ biến
kiến thức y
1 học thể thao Bài giảng
(Bài giảng Y
học thể thao
cơ bản)

Nhà xuất
bản và Số tác
năm xuất giả
bản

Thể thao và
Du lịch,
2020
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Xác nhận của
Phần biên
cơ sở GDĐH (số
soạn (từ
Chủ biên
văn bản xác
trang … đến
nhận sử dụng
trang)
sách)

Võ Tường
Kha

9 - 21

Giấy xác nhận số
10/GXNTDTTHCM ngày
25/06/2020 của
Trường Đại học
TDTT thành phố
Hồ Chí Minh

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:

1. Bài giảng phổ biến kiến thức y học thể thao (Bài giảng Y học thể thao cơ bản):
Số đăng ký: 1971-2020-CXBIPH/1-87/TDTT; Quyết định số 91/QĐ-NXBTTDL;
Nộp lưu chiểu tháng 06/2020; Mã ISBN: 978-604-85-0885-2.
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: 1756; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu
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TT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tên nhiệm vụ khoa
học và công nghệ
(CT, ĐT...)

Nghiªn cøu øng
dông chÕ phÈm
tõ kiÕn vµ
trøng kiÕn gai
®en lµm t¨ng
cường sức bền cho
VĐV bóng đá
Nghiên cứu ứng
dụng chế phẩm hoàn
sinh lực làm tăng
cường thể lực cho
VĐV một số môn
thể thao (bóng đá,
điền kinh, bơi lội)
Bưíc ®Çu
nghiªn cøu mèi
tư¬ng quan
gi÷a mét sè
th«ng sè sinh
häc t¹i huyÖt
Nguyªn víi mét
sè th«ng sè
sinh häc trªn
sinh viªn
chuyªn s©u
bãng ®¸.
Nghiªn cøu
chiÕt xuÊt c¸c
ho¹t chÊt sinh
häc tõ C©y
Thuèc DÊu ch÷a
chÊn th-¬ng
cho vËn ®éng
viªn.
Xác định cơ cấu
bệnh tật của bệnh
nhân đến khám tại
Bệnh viện TTVN
trong năm 2010
Nghiên cứu sự phù
hợp giữa chẩn đoán
sàng lọc bằng máy
quét sinh học EIS so
với phương pháp
chẩn đoán truyền

Mã số và cấp Thời gian
CN/PCN/TK
quản lý
thực hiện

Thời gian nghiệm
thu (ngày, tháng,
năm)/Xếp loại KQ

TK

Cơ sở

10/200612/2007

2007/Loại A

TK

Cơ sở

01/200712/2007

2007/Loại A

TK

Cơ sở

01/200812/2008

2008/Loại A

TK

Cơ sở

01/200912/2010

2012/Loại A

ĐCN

Cơ sở

06/201112/2011

2011/Loại A

CN

Cơ sở

06/201112/2011

2011/Loại A
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thống trên bệnh nhân
bệnh lý cột sống thắt
lưng
Nhận xét kết quả ứng
dụng cấy chỉ Catgut
7. vào huyệt điều trị
Hội chứng thắt lưng
hông mạn tính
Khảo sát kiến thức
phòng, chống
8. HIV/AIDS của vân
động viên chuyên
nghiệp năm 2013
Nghiên cứu quy trình
sản xuất chế phẩm từ
Cây Thuốc Giấu
(Indigofera
9.
zollingeriana Miq.)
để chữa chấn thương
phần mềm cấp tính
cho vận động viên
Triển khai hệ thống
10. quản lý bệnh viện
bằng công nghệ số
Ứng dụng Công
11. nghệ Gene trong
tuyển chọn VĐV
Nghiên cứu và ứng
dụng kỹ thuật nội soi
trong chẩn đoán và
điều trị đứt dây
chằng chéo trước,
12.
rách sụn chêm khớp
gối trong chấn
thương thể thao tại
Bệnh viện Thể Thao
Việt Nam

CN

Cơ sở

08/201212/2012

2012/Loại A

TK

Cơ sở

06/201312/2013

2013/Loại A

TK

Cấp Bộ

01/201212/2015

2015/Đạt

CN

Cơ sở

01/201712/2017

2017/Đạt

TK

Cấp Bộ

01/201306/2014

2014/Xuất sắc

Tham gia

Cấp Bộ

01/201812/2018

2019/Xuất sắc

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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Là
Số
Tên bài báo/báo
tác
TT
tác
cáo KH
giả
giả
chính

Ong và các sinh
1. phẩm của ong

03

Nghiên cứu tác
dụng giảm đau và
2. tăng lực của cao
04
trăn trên thực
nghiệm
Nghiên cứu tác
dụng tăng lực của
3. cao trăn trên một số 03
lâm sàng

Số lần
trích
Loại Tạp chí
Tên tạp chí hoặc kỷ
dẫn
Năm
quốc tế uy tín:
Tập, số,
yếu khoa học/ISSN
(không
công
ISI, Scopus
trang
hoặc ISBN
tính tự
bố
(IF, Qi)
trích
dẫn)

x Tạp chí Đông y

331:12-14 2001

x

Tạp chí Dược
liệu/0868-3859

x

Tạp chí Dược
liệu/0868-3859

Xoa bóp, bấm huyệt
trong thể dục thể
4. thao theo quan điểm 01
y học hiện đại và y
học cổ truyền

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

4(272):
2002
53-58

Chẩn đoán, điều trị,
ăn uống và tập
luyện dự phòng
thoát vị đĩa đệm cột
5. sống thắt lưng trong 01
lao động và hoạt
động thể dục thể
thao

x Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

6 (274):
2002
54-62

Một hướng nghiên
cứu mới trong
phòng chống mất
6. nước và điều nhiệt 05
trong tập luyện thi
đấu thể thao

x Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

6(274):
2002
51-53

Chẩn đoán – trị liệu
– dựu phòng viêm
7. quanh khớp vai
01
trong hoạt động thể
dục thể thao

x Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

1(275):
2003
63-70

Triệu chứng, chẩn
8. đoán, điều trị và hồi 01
phục viêm điểm

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

3(277):
2003
18-25

6: 183186

2001

4:115-118 2002
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bám gân lồi cầu
ngoài xương cánh
tay trong tập luyện,
thi đấu thể thao
Quy trình lấy mẫu
và những hình thức
Tạp chí Khoa học
9. xử phạt trong kiểm 02 x
Thể thao/1859-4662
tra Doping SEA
GAMES XXII
Cơ sở khoa học của
việc kết hợp Y học
Tạp chí Khoa học
10. hiện đại – Y học cổ 01 x
Thể thao/1859-4662
truyền trong Y học
thể thao
Hoạt chất sinh học
trong một số côn
Tạp chí Khoa học
11. trùng và hướng ứng 02 x
Thể thao/1859-4662
dụng trong Y học
TDTT
Nghiên cứu tác
dụng tăng cường thể
lực của bài thuốc Y
Tạp chí Khoa học
12. học Cổ truyền BTD 03 x
Thể thao/1859-4662
trên trên một số chỉ
số thể lực của vận
động viên
Mệt mỏi trong lao
Tạp chí Khoa học
13. động, tập luyện thi 01 x
Thể thao/1859-4662
đấu thể thao
61−610
Các hoạt chất sinh
MS
97 –
YH−2004
học từ một số sinh
2004
vật biển làm thực
GPXB:418-97/XB14. phẩm, thuốc phục 02
QLXB ngày
vụ y học
06/02/2004, Nhà
Xuất bản Y học
Cơ sở khoa học của
GPXB: 91/XBviệc sử dụng bào
QLXB ngày
ngư (haliotis) trong
15. chăm sóc sức khỏe 04 x 05/02/2004, Nhà
xuất bản Nông
ban đầu tại cộng
nghiệp
đồng
Bước đầu nghiên
16. cứu tính cấp diễn và 03
tác dụng dược lý

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

3(277): 32003
11

3(277):
2003
28-37

Số 1(281):
2003
67-73

6(286):
2004
37-49

1(287):
2005
54-58

262-268 2004

255-259 2004

5(297):452006
52
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của chế phẩm từ
trứng kiến đen
Nghiên cứu tác
dụng tăng cường
17. sức bền của chế
04
phẩm trứng kiến gai
đen
Nghiên cứu tác
dụng chống oxy
hoá, bảo vệ tế bào
18.
04
của chế phẩm
EMEDYC từ trứng
kiến gai đen
Nghiên cứu độc tính
cấp diễn và bán
trường diễn của chế
19.
04
phẩm từ trứng kiến
gai đen trên động
vật thực nghiệm
Cơ sở hóa sinh sức
20. bền của vận động 04
viên
Nghiên cứu ảnh
hưởng của chế
phẩm trứng kiến gai
đen (EMEDYC)
21.
04
trên một số thông số
hoạt động thể lực
của sinh viên
chuyên sâu bóng đá
Tác dụng nâng cao
năng lực vận động
yếm khí và ưa khí
của chế phẩm trứng
22.
04
kiến gai đen
(EMEDYC) trên
trên sinh viên
chuyên sâu bóng đá
Nghiên cứu ảnh
hưởng của chế
23.
04
phẩm trứng kiến gai
đen
Nghiên cứu tác
24.
02
dụng cải thiện thể

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

6: 66-72 2007

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

3: 67-71 2007

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

4: 71-79 2008

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

4:64-72 2010

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

5: 66-73 2010

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

5: 74-79 2010

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

6: 67-72 2010

x

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

6: 74-79 2011
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lực của chế phẩm
brocurma T-K@
Hệ thống máy quét
sinh học chẩn đoán
sàng lọc EIS –
25.
03
phương tiện mới
ứng dụng trong y
học thể thao
Tác dụng gây kích
ứng da và hiệu quả
điều trị chấn thương
phần mềm cấp tính
26. của kem bôi từ cây 01
thuốc giấu trên
động vật thực
nghiệm
Nghiên cứu hoạt
tính chống ung thư
gan của các hợp
27. chất được phân lập 02
từ cây thuốc giấu
Indigofera
zollingeriana
Khảo sát kiến thức
và nhận thức của
vận động viên
28. chuyên nghiệp tại 01
Hà Nội
đối với một số yếu
tố nguy cơ phơi
nhiễm bệnh xã hội
Nghiên cứu tiềm
năng kháng khuẩn
của kem Cấy thuốc
29. Giấu (Indigofera
01
zollingeriana Miq)
qua mô hình IN
VITRO và IN
VIVO
Khảo sát đặc điểm
một số yếu tố kinh
tế-văn hóa-xã hội và
kiến thức
30. phòng chống chống 01
lây nhiễm
HIV/AIDS của vận
động viên chuyên
nghiệp tại Hà Nội
Đánh giá tác dụng
31. làm lành vết thương 02
phần mềm của kem
bôi cây thuốc Giấu

Số KHXB:
02/CXB/127x
262/TDTT, Nhà xuất
bản Thể dục thể thao

402-412 2012

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

3(31): 882019
97

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

4(32): 902019
97

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

5(33):862019
91

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

6(34): 66 2019
71

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

6(34):142019
23

x

Y dược học cổ truyền
Việt Nam/2354-1334

1(26):692020
75

15

Nghiên cứu ảnh
hưởng của chế
phẩm EMEDYC lên
chỉ số tiêu thụ oxy
(VO2max), nhiệt độ
32. và độ thông điện tại 01
huyệt Thái
uyên,Thái bạch và
Thái khê
trên sinh viên
chuyên sâu bóng đá
Nghiên cứu tác
dụng tăng cường
sức bền của
33. EMEDYC
01
trên mô hình chuột
bơi - Brekkman II
test
Tương quan giữa
thành phần cơ
34. thể với thể lực của 02
học viên đại học
quân sự Truờng Sĩ
quan Lục quân 2
Nghiên cứu tác
dụng huy động
gluxit của
35. EMEDYC
01
đối với hoạt động
thể lực trên động
vật thực nghiệm
Multiplex PCR for
simultaneous
identification of E.
36. coli O157:H7,
03
Salmonella spp. and
L. monocytogenes
in food
Development and
Evaluation of a
Multiplex PCR for
37. Simultaneous
03
Detection of Five
Foodborne
Pathogens
Current advances in
38.
03
transdermal

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

1: 72-76 2020

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

1(35): 842020
90

Tạp chí Khoa học và
x đào tạo thể dục thể
thao/0866-8108

1(35): 912020
90

Tạp chí Khoa học
Thể thao/1859-4662

3: 84-88 2020

x

x

3Biotech Journal/
2190-572X
x
(Print) 2190-5738
(Online)

Journal of Advanced
Research in
x
Biotechnology/24754714

x

Indian Journal of
Pharmacology/ 0253-

Scopus
,IF=1.786;
Q=2.

Scopus

Scopus,
IF=1.040;

6(2):205 2016

1(3): 9

2016

49(2):1452017
154
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delivery of drugs
for Alzheimer’s
disease.

7613

Q=3

XIII International Scientific
and Practical Conference of
Students and Young
Scientists “Modern
University Sport Science

Setting solutions for
socializing and
39.
03
developing
Vietnam Futsal.

x

Anti-hepatocellularcancer activity
exerted by Bsitosterol and
40.
03
B-sitosterolglucopyranoside
from Indigofera
zollingeriana

Molecules
x
2000/1420-3049

Scopus

108-119 2019

Scopus,
IF=3.06; Q=1

Đã có
chấp nhận 2020
đăng

ISBN 978-5-6045269-0

- 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: 05.
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 Ngày tháng Tác giả chính/
quan cấp năm cấp
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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Văn bản công
Tên tác phẩm nghệ Cơ quan/tổ chức
TT
nhận (số, ngày,
thuật, thành tích
công nhận
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:
..…………………………………………………………………………………..….........
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
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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 27 tháng 06 năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ts.Bs. Võ Tường Kha

