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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

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

Ngành: Thể dục thể thao;           Chuyên ngành: Khoa học giáo dục 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHẠM VIỆT HÙNG  

2. Ngày tháng năm sinh:20/07/1983 ; 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): Quế Tân - Quế Võ - Bắc Ninh. 

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

huyện, tỉnh): 12A05 – CT15-18T1, Chung cư Green Park, Đô thị Việt Hưng, Phường 

Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Phạm Việt Hùng – Bộ 

môn Quản lý TDTT thuộc Khoa Quản lý TDTT – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh – 

đường Nguyễn Văn Cừ - phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại nhà riêng:                             ; Điện thoại di động: 0932654555;  

E-mail: viethungpham.ql@gmail.com 

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

Từ năm 2012 đến năm: 01/2019: Giảng viên Bộ môn Quản lý TDTT – Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh 

Từ năm 01/2019 đến nay: Giảng viên Bộ môn Quản lý TDTT thuộc Khoa Quản lý 

TDTT – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

x  

x  

x 
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Chức vụ: Hiện nay: …………………; Chức vụ cao nhất đã qua:……………… 

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Quản lý TDTT thuộc Khoa Quản lý TDTT – 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh – đường Nguyễn Văn Cừ - 

phường Trang Hạ - thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh. 

Điện thoại cơ quan: 02223831609; Địa chỉ E-mail: dhtdtt1@gmail.com;  

Fax: 02223832550 

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 

- Được cấp bằng ĐH ngày 26 tháng 06 năm 2008, ngành: Chuyên gia thuộc lĩnh vực 

thể dục thể thao, chuyên ngành: Bóng bàn. 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường đại học tổng hợp TDTT, thanh niên và du 

lịch Quốc gia Nga – Liên bang Nga. 

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

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước):  

- Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 03 năm 2012, ngành: Thể dục thể thao, chuyên 

ngành: Khoa học giáo dục. 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường đại học tổng hợp TDTT, thanh niên và du 

lịch Quốc gia Nga – Liên bang Nga. 

- 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 TDTT Bắc Ninh – thị xã Từ Sơn – tỉnh 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. 

mailto:dhtdtt1@gmail.com
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Quản lý TDTT, Giáo dục thể chất, Huấn luyện 

thể thao, Quản lý thể dục thể thao quần chúng, Quản lý thể thao thành tích cao 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) 09 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

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

và 04 cấp cơ sở (chủ nhiệm đề tài: 03); 

- Đã công bố (số lượng) 27 bài báo KH, trong đó 08 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 03 cuốn, trong đó 03cuốn 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 sĩ thi đua cấp bộ năm 2019. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2017, 2018, 2019. 

- Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Giải ba Hội giảng năm 2018. 

- Nhiều năm liền tham gia bình giảng cấp trường và đều đạt loại giỏi (2016, 

2017…). 

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: 8 năm. 

- 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 2013 – 2014 0 0 0 0 208 0 208/455/280 

2 2014 – 2015 0 0 2 0 237 0 237/465/270 

3 2015 - 2016 0 0 2 0 391 0 391/565/270 

3 năm học cuối 

4 2016 – 2017 0 0 1 40 402 15 402/778/270 

5 2017 – 2018 0 0 2 0 483 45 483/1414/270 

6 2018 – 2019 1 0 3 0 413 60 413/946/270 

3. Ngoại ngữ: 

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

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: Liên bang Nga; Từ năm 2003 đến năm 2008. 

- Bảo vệ luận văn ThS    hoặc luận án TS                                    hoặc TSKH    ;  

tại nước: Liên bang Nga năm 2012. 

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 B. 

  

x 

x 

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

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 

Xuân Hải 

 HVCH X 
 2013 – 2015 ĐH TDTT 

BN 

2015 

2 
Trần Văn Ý  HVCH X 

 2013 – 2015 ĐH TDTT 

BN 

2015 

3 
Đinh Thị 

Thắm 

 HVCH X 
 2014 – 2016 ĐH TDTT 

BN 

2016 

4 
Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

 HVCH X 
 2014 – 2016 ĐH TDTT 

BN 

2016 

5 
Nguyễn Tạ 

An Viên 

 HVCH X 
 2016 – 2018 ĐH TDTT 

BN 

2018 

6 
Nguyễn Văn 

Dũng 

 HVCH X 
 2016 – 2018 ĐH TDTT 

BN 

2018 

7 
Nguyễn Thị 

Thanh 

 HVCH X 
 2017 – 2019 ĐH TDTT 

BN 

2019 

8 
Lưu Thị Hà 

Trang 

 HVCH X 
 2017 – 2019 ĐH TDTT 

BN 

2019 

9 
Nguyễn Hữu 

Bảo 

 HVCH X 
 2017 – 2019 ĐH TDTT 

BN 

2019 
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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) 

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

1 
Quản lý 

TDTT 
GT 

NXB 

TDTT – 

2015 

4  

Từ trang 230 

đến trang 

257 (chương 

5) 

Giấy xác nhận 

của Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh ngày 

24/04/2020 

2 
Cơ sở vật 

chất TDTT 
GT 

NXB 

TDTT – 

2018 

3 
Chủ biên 

 

Từ trang 7 

đến trang 40 

(chương 1); 

Từ trang 53 

đến trang 

146 (toàn bộ 

chương 2, 

xem mục 

lục); 

Từ trang 147 

đến trang 

195 (toàn bộ 

chương 3, 

xem mục 

lục) 

Giấy xác nhận 

của Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh ngày 

24/04/2020 

3 
Khoa học 

quản lý 
GT 

NXB 

Thanh niên 

– 2020 

6 

Chủ biên 

  

 

Từ trang 11 

đến trang 55 

(toàn bộ 

chương 1); 

Từ trang 104 

đến trang 

139 (chương 

3); 

Từ trang 176 

đến trang 

235 (toàn bộ 

chương 4). 

Giấy xác nhận 

của Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh ngày 

24/04/2020 
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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 

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

1 

Nghiên cứu cải tiến nội dung chương 

trình môn học Khoa học quản lý cho 

ngành quản lý TDTT, Trường ĐH 

TDTT Bắc Ninh 

CN 
Cấp cơ sở 

QL/15/05 
2015 01/12/2015 

2 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động giữa Liên chi đoàn 

quản lý với Bộ môn Quản lý TDTT, 

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh 

CN 
Cấp cơ sở 

QL/17/19 
2017 30/11/2017 

3 

Nghiên cứu xây dựng mô hình CLB 

sinh viên ngành quản lý TDTT, 

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh 

CN 
Cấp cơ sở 

QL/19/02 
2019 31/12/2019 

4 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất 

lượng ngoại khóa các môn thực hành 

cho sinh viên khóa 48 chuyên ngành 

quản lý TDTT, Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh 

TK 

Cấp cơ sở 

GDTC – 

02/14 

2014 12/12/2014 

5 

Giải pháp phát triển thể dục thể thao 

quần chúng tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất 

TG Cấp Bộ 

Từ tháng 

1/2018 đến 

tháng 12/2019 

26/12/2019 

6 
Đề án “Phát triển Câu lạc bộ thể dục 

thể thao cấp cơ sở” thành phố Hà Nội 
TG Cấp Bộ 

Từ tháng 

11/2018 đến 

tháng 12/2018 

28/12/2018 
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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 

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 tiến sĩ 

 

 

1 

 

 

 

Спортивная 

ориентация, отбор и 

функциональная 

подготовка юных 

боксёров 

 

3  

Физическое 

совершенствование 

студенческой 

молодёжи: 

Стратегия и 

инновационные 

технологии 

 

ISBN 978-

966- 

1552-19-6 

 

 
475-

479 
2011 

 

 

2 

Психофизиологическая 

тренировка юных 

спортсменов по 

настольному 

теннису 

4  

Физическое 

совершенствование 

студенческой 

молодёжи: 

Стратегия и 

инновационные 

технологии 

ISBN 978-

966- 

1552-19-6 

 
430-

431 
2011 

3 

Совершенствование 

психофизических 

качеств юных 

спортсменов в 

настольном теннисе 

посредством 

специальных 

упражнений 

3  

Современные 

проблемы науки и 

образования 

 

ISSN 2070 – 

7428 

 

 1-6 2012 

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ 

4 

Thực trạng nội dung 

môn Khoa học quản lý, 

ngành quản lý TDTT, 

Trường ĐH TDTT Bắc 

Ninh 

1 

 
x 

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

ISSN 1859 - 

4417 
 

Số đặc 

biệt, 

88 - 91 

2015 
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5 

Thực trạng hoạt động 

ngoại khóa môn học 

thực hành của sinh viên 

khóa 48 ngành quản lý 

TDTT, Trường ĐH 

TDTT Bắc Ninh 

1 x 
Tạp chí Khoa học 

thể thao 

ISSN 1859 - 

4662 
 

Số 2, 

39 - 42 
2015 

6 

Показатели процесса 

восстановления и 

оценки 

психологических 

функций легкоатлетов 

высокой квалификации 

при максимальной 

физической нагрузке 

5  

VIII 

Mеждународный 

Kонгресс “Спорт, 

Человек, Здоровье” 

ISBN 978-

5- 

91021-002-2 

 
123 - 

128 
2017 

7 

Lựa chọn và đánh giá 

hiệu quả giải pháp nâng 

cao chất lượng ngoại 

khóa môn học thực hành 

cho sinh viên khóa 48 

ngành quản lý TDTT, 

Trường ĐH TDTT Bắc 

Ninh 

1 x 
Tạp chí Khoa học 

thể thao 

ISSN 1859 - 

4662 
 

Số 3, 

43 - 46 
2017 

8 

Reality of the factors 

affecting the operation 

efficiency between the 

youth union 

management inter-

branch and the sports 

management subject in 

implementing the task of 

training bachelors of 

sports management 

1 x 

Kỷ yếu Hội nghị 

khoa học quốc tế 

TDTT trong thời kỳ 

phát triển và hội 

nhập quốc tế 

ISBN: 978-

604-85-

0663-6 

 62 - 64 2017 

9 

Lựa chọn và đánh giá 

hiệu quả giải pháp nâng 

cao khả năng phối hợp 

giữa Liên chi đoàn quản 

lý với Bộ môn quản lý 

TDTT, Trường ĐH 

TDTT Bắc Ninh 

1 x 

Hổi thảo KHQT kỷ 

niệm 40 năm thành 

lập Trường ĐH 

TDTT Đà Nẵng 

ISBN: 978-

604-80-

2749-0 

 
204 - 

209 
2017 
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10 

Cải tiến và đánh giá hiệu 

quả nội dung môn học 

Khoa học quản lý, ngành 

quản lý TDTT, Trường 

ĐH TDTT Bắc Ninh 

1 x 

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

ISSN 1859 - 

4417 
 

Số 6, 

17 - 19 
2017 

11 

Đánh giá thực trạng súc 

mạnh tốc độ của nữ 

VĐV Karate-do lứa tuổi 

14-15 thành phố Hà Nội 

2  x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Nâng cao 

chất lượng thể thao 

trường học và phát 

triển mô hình GDTC 

theo hình thức 

CLB”. 

ISBN 978-

604-923-

431-6 

 
223 - 

229 
2018 

12 

Ứng dụng bài tập phát 

triển sức mạnh cho nữ 

VĐV Karate-do lứa tuổi 

14-15 thành phố Hà Nội 

3  x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Nâng cao 

chất lượng thể thao 

trường học và phát 

triển mô hình GDTC 

theo hình thức 

CLB”. 

ISBN 978-

604-923-

431-6 

 
223 - 

229 
2018 

13 

Đánh giá hiệu quả quá 

trình thực nghiệm nhằm 

nâng cao khả năng thể 

chất – tâm lý của VĐV 

bóng bàn trẻ Liên bang 

Nga trong điều kiện cân 

bằng hoạt động thể thao 

với sự hỗ trợ của các bài 

tập thể chất chuyên môn 

1 x 
Tạp chí Khoa học 

thể thao 

ISSN 1859 - 

4662 
 

Số 2, 

13 - 16 
2018 

14 

Thực trạng hoạt động 

ngoại khóa môn 

Taekwondo, Karatedo 

của sinh viên năm thứ 

hai Trường ĐH Kỹ 

Thuật Hậu Cần CAND 

2  x 

Kỷ yếu “Hội nghị 

khoa học toàn quốc 

về công tác GDTC 

và TDTT các trường 

ĐH, CĐ năm 2018 

ISBN: 978-

604-965-

101-4 

 
616 - 

620 
2018 

15 

The application of 

“Automated medical 

analytical system” 

(AMSAT) in assessing 

the functional status 

level of the young 

Russian federation table 

tennis players 

1 x 

Proceedings 

international 

conference Science 

Technology for 

Sports Peformance 

Enhancement 

ISBN: 978-

604-73-

6671-2 

 
130 - 

139 
2018 
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16 

Giải pháp chủ đạo đào 

tạo nguồn nhân lực cao 

ngành TDTT trong điều 

kiện kinh tế thị trường 

định hướng XHCN 

2  

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

ISSN 1859 - 

4417 
 

Số 4, 7 

- 9 
2018 

17 

Giải pháp phát triển 

TDTT quần chúng tại 

các Khu công nghiệp, 

Khu chế xuất 

2  

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

ISSN 1859 – 

4417 
 

Số 6, 

13 - 18 
2019 

18 

Lựa chọn, ứng dụng và 

đánh giá hiệu quả giải 

pháp phát triển thể lực 

cho học sinh khối 11 

Trường THPT Yên 

Phong 1-Bắc Ninh 

3  x 

Kỷ yếu “Hội nghị 

khoa học toàn quốc 

về công tác GDTC 

và TDTT các trường 

ĐH, CĐ năm 2019 

ISBN: 978-

604-965-

264-6 

 
236 - 

243 
2019 

19 

Ứng dụng và đánh giá 

hiệu quả giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt 

động CLB bóng chuyền 

sinh viên Trường ĐH 

Quảng Nam 

2  x 
Tạp chí Khoa học 

thể thao 

ISSN 1859 - 

4662 
 

Số 5, 

69 - 72 
2019 

20 

The current situation of 

female students 

physicality at Hue 

university 

3  

Proceedings 

international 

conference Science 

in the context of the 

industrial revolution 

4.0 

ISBN: 978-

604-9887-

50-5 

 
419 - 

423 
2019 

21 

Apply and evaluate the 

effectiveness of the 

solutions to improve the 

extra-curricular quality 

of Taekwondo and 

Karatedo courses for the 

second year student of 

the people’s police 

university of technology 

and logistics 

2  x 

Proceedings 

international 

conference Science 

in the context of the 

industrial revolution 

4.0 

ISBN: 978-

604-9887-

50-5 

 
210 - 

214 
2019 

22 

Apply Mass test to 

determine the health 

status improvement of 

young Russian table 

tennis athletes 

1 x 

Proceedings 

international 

conference Science 

in the context of the 

industrial revolution 

4.0 

ISBN: 978-

604-9887-

50-5 

 
468 - 

471 
2019 
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23 

Ứng dụng và đánh giá 

hiệu quả giải pháp phát 

triển phong trào TDTT 

huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

2 (Tác 

giả 

chính) 
 

Tạp chí Khoa học 

thể thao 

ISSN 1859 - 

4662 
 44-48 2019 

24 

Building model club of 

students study 

management sector, 

BAC NINH sports 

university 

1 x 

International Journal 

of Physical 

Education, Sport and 

Health 

P-ISSN: 

2394-1685 

E-ISSN: 

2394-1693 

Impact 

Factor 

(ISRA): 

5.38 

 
197-

200 
2020 

25 

Building solutions to 

improve physical 

strength for Hue 

university students 

VietNam 

2  x 

International Journal 

of Physical 

Education, Sport and 

Health 

P-ISSN: 

2394-1685 

E-ISSN: 

2394-1693 

Impact 

Factor 

(ISRA): 

5.38 

 95-98 2020 

26 

Current situation of 

participation in student 

clubs of the sport 

management students in 

Bac Ninh Sport 

University Vietnam 

1 x 

International Journal 

of Physical 

Education, Sport and 

Health 

P-ISSN: 

2394-1685 

E-ISSN: 

2394-1693 

Impact 

Factor 

(ISRA): 

5.38 

 32-35 2020 

27 

Building contents and 

forms of mass sport in 

the industrial and 

export-processing zones 

3  x 

International Journal 

of Physical 

Education, Sport and 

Health 

ISSN: 2394-

1685 

E-ISSN: 

2394-1693 

Impact 

Factor 

(ISRA): 

5.38 

 
108-

110 
2020 
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- 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: 19 bài. 

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      

- 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     

- 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 

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      

- 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):  



Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN 

+ 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: 

+ 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:  

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. 

 Bắc Ninh , ngày 20 tháng 06 năm 2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

                                                                               Phạm Việt Hùng 

 

 

 

 

  

 


