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: GIÁO SƯ
Mã hồ sơ: ………………….

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:
Đối tượng đăng ký: Giảng viên
Ngành: Y học;

;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng

Chuyên ngành: Ung thư, Giải phẫu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN VĂN BA
2. Ngày tháng năm sinh: 10/9/1975; 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): Trường Minh, Nông Cống, Thanh
Hóa
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện,
tỉnh): Số 22 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Bộ môn - Trung tâm ung
bướu, Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng: ………………..; Điện thoại di động: 0982401848;
E-mail: bsnguyenvanba@yahoo.com
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 9/1993 đến năm 9/2000: Học viên Bác sĩ đa khoa, Học viện Quân y
Từ năm 10/2000 đến năm 10/2003: Bác sỹ nội trú, Học viện Quân y
Từ năm 10/2003 đến năm 4/2011: Giảng viên Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y

Từ năm 4/2011 -8/2016: Phó chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y
Từ năm 8/2016 -5/2018: Bác sĩ điều trị, Phó chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân, giảng viên
Trung tâm ung bướu và YHHN, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
Từ năm 5/2018 – 3/2020: Phó giám đốc Trung tâm, Phó chủ nhiệm Bộ môn, Chủ nhiệm
khoa xạ trị, Bộ môn - Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
Từ năm 3/2020 – nay: Giám đốc Trung tâm kiêm Chủ nhiệm khoa Xạ trị, Bộ môn - Trung
tâm ung bướu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
Chức vụ: Hiện nay: Giám đốc Trung tâm kiêm Chủ nhiệm khoa
Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc Trung tâm, Phó chủ nhiệm Bộ môn, Chủ nhiệm khoa
Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn - Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Quân y 103, Học
viện Quân y
Địa chỉ cơ quan: 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 069.566.401
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Viện sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng
Trung ương, Bộ Y tế
8. Đã nghỉ hưu: Chưa
9. Học vị:
- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 10 năm 2000, ngành: Y, chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Học viện Quân y, Việt Nam
- Được cấp bằng BSCK1 ngày 24 tháng 02 năm 2004, ngành: Y, chuyên ngành: Giải phẫu
Nơi cấp bằng BSCK1 (trường, nước): Học viện Quân y, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS ngày 12 tháng 02 năm 2004, ngành: Y, chuyên ngành: Giải phẫu
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Học viện Quân y, Việt Nam
- Được cấp bằng TS ngày 10 tháng 6 năm 2011, ngành: Y, chuyên ngành: Giải phẫu
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện Quân y, Việt Nam
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 21 tháng 01 năm 2015, ngành: Y
học.
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Quân y
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tiên tiến chẩn đoán và điều trị ung thư.
- Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu ứng dụng lâm sàng.
- Nghiên cứu về một số vấn đề có tính thời sự của ngành y tế: vệ sinh an toàn thực phẩm,
sức khỏe các dân tộc Tây Nguyên, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) ...... HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh
GS không cần kê khai);
- Đã hoàn thành (số lượng) đề tài NCKH cấp:
+ Chủ nhiệm 6 đề tài cấp bộ và tương đương (6 đề tài nhánh cấp nhà nước)
+ Thư ký 3 đề tài nhà nước đã nghiệm thu đạt xuất sắc, thư ký 02 chương trình KHCN trọng
điểm cấp nhà nước đã nghiệm thu.
+ Là thành viên chính nhiều đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp bộ đã nghiệm thu.
- Đã công bố (số lượng) 134 bài báo KH, trong đó 17 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy
tín;
- Đã được cấp (số lượng) 03 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 13, trong đó 13 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ngày 3/2/2015 vì đã có thành tích xuất sắc
trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ký ngày 9/3/2017 vì hoàn thành xuất
sắc công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ngày 18/12/2019 vì đã có thành tích xuất sắc
trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong 2 năm 2018, 2019, ứng dụng vào thực
tiễn có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo
vệ Tổ quốc.
- Giảng viên giỏi Học viện Quân y các năm học: 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013,
2013 - 2014, 2014-2015, 2015-2016.
- Giảng viên giỏi Bộ Quốc phòng năm 2015.
- Giải Nhất Hội nghị khoa học tuổi trẻ Học viện Quân y năm 2003, bằng khen của Giám đốc
Học viện ký ngày 12/12/2003.
- Giải Nhất Hội nghị khoa học tuổi trẻ các trường đại học Y dược Việt Nam lần thứ 12,
Bằng khen của Ban chấp hành trung ương đoàn TNCS Hồ chí Minh ký ngày 12/4/2004.
- Giải Nhì giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 12 năm 2012, Chứng nhận
Hội đồng giải thưởng Bộ Quốc Phòng ký ngày 10/5/2012.
- Giải Nhì (loại 2) sáng kiến kỹ thuật Bộ Quốc phòng năm 2019 ký ngày 18/12/2019
- Hướng dẫn sinh viên/cán bộ trẻ đạt giải Nhì Hội nghị Hội nghị khoa học công nghệ tuổi
trẻ các trường đại học, cao đẳng Y dược Việt Nam lần thứ 16 năm 2012.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt 02 giải Nhì, 01 giải Ba Hội nghị Sinh viên
nghiên cứu khoa học Học viện Quân y các năm 2011, 2013 và 2015.
- Hướng dẫn nhóm bác sĩ trẻ giải Nhì Hội thao sáng tạo tuổi trẻ Học viện Quân y năm 2018,
Giải Nhì Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội năm 2019.

- Hướng dẫn các nhóm bác sĩ trẻ đạt 02 giải Nhất Hội nghị khoa học tuổi trẻ Bệnh viện quân
y 103 năm 2019, 01 giải Nhất Hội nghị khoa học tuổi trẻ Học viện Quân y năm 2019.
- Hướng dẫn nhóm bác sĩ trẻ đạt giải Nhì giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần
thứ 20 năm 2020.
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:
Về tư tưởng, đạo đức, tác phong: luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống
trong sáng, khiêm tốn, trung thực, giản dị. Có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành
nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng
và giữ gìn mối đoàn kết thống nhất nội bộ, quan hệ đúng mực với đồng nghiệp và sinh viên,
học viên.
Tích cực với nhiệm vụ giảng dạy, đảm bảo chất lượng dạy học, chấp hành nghiêm
túc các quy chế của quá trình đào tạo như quy chế giảng dạy, quy chế đánh giá chất lượng
học viên.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Là thư ký khoa học Chương trình
KHCN trọng điểm quốc gia lĩnh vực Y dược -Chương trình KC.10 trong 3 nhiệm kỳ (từ
2005-2020), trưởng nhóm thư ký khoa học Bách khoa toàn thư Y dược- Quyển 12 (từ 2017
đến nay), luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chương trình KC.10 và Quyển 12 BKTT
luôn được đánh giá cao.
Tích cực tham gia nâng cao chất lượng điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện
Quân y 103 để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lâm sàng.
Thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, cập nhật kiến thức
bài giảng để đảm bảo chất lượng đào tạo học viên đại học và sau đại học.
Tóm lại, tôi tự đánh giá mình trong những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về
đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng
viên.
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):
- Tổng số 14 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
Chính

1

2013-2014

2

2014-2015

2

Phụ

1

Số đồ án,
Số lượng giờ
Số lượng
khóa luận giảng dạy trực
ThS/CK2/
tốt nghiệp
tiếp trên lớp
BSNT đã
ĐH đã HD
hướng dẫn
ĐH
SĐH

Tổng số giờ
giảng trực
tiếp/giờ quy
đổi/Số giờ định
mức

180

120

300/300/252

190

100

290/372/288

3

2015-2016

2

1

180

100

280/362/229.5

3 năm học cuối
4

2017-2018

5

2

143

0

143/309/270

5

2018-2019

4

2

207

45

252/371/229.5

6

2019-2020

3

2

105

60

165/298/229.5

2

(*) - 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: Tiếng Anh cho các lớp Bác sĩ nội trú Ung thư
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Học viện Quân y
d) Đối tượng khác

; Diễn giải: ……………………...………………………………….

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ B2 (2019)
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách nhiệm Thời gian
Họ tên NCS
Ngày, tháng,
Đối tượng
hướng
dẫn
hoặc
hướng dẫn
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

1

Đậu Huy
Hoàn

Trần Quang
2
Phục
Trần Quang
3
Hào

X

X

X

X

2019
Viện sốt rét –
2017-2019 KST – CT Đã được cấp
bằng
Trung ương

X

2019
Viện sốt rét –
2014-2019 KST – CT Đã được cấp
Trung ương
bằng
X

2020
Viện sốt rét –
2013-2020 KST – CT Đã được cấp
Trung ương
bằng

4

Nguyễn Minh
Tùng

5 Vũ Văn Xiêm

6

Chu Văn Tuệ
Bình

7 Phạm Thị Mai

X

X

X

Đã bảo vệ
chuyên đề,
chuẩn bị bảo vệ
cấp bộ môn

Học viện
Quân y

X

2014 – nay

X

Đã bảo vệ
Đại học Y Hà chuyên đề,
2016 – nay
Nội
chuẩn bị bảo vệ
cấp bộ môn

X

Đã bảo vệ
Đại học Y Hà chuyên đề,
2016 – nay
nội
chuẩn bị bảo vệ
cấp bộ môn

X

X

2018 – nay

Đại học Y Hà
nội

Đã bảo vệ
chuyên đề

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)

Xác nhận của
Nhà xuất
Phần biên
cơ sở GDĐH (số
bản và Số tác
soạn (từ
Chủ biên
văn bản xác
năm xuất giả
trang … đến
nhận sử dụng
bản
trang)
sách)

I

Trước khi được công nhận chức danh PGS

1

Tân tạo mạch
trong khối u

CK

NXB
Y
học, 2011

2

Đồng chủ
biên

Học viện Quân y

Bộ câu hỏi trắc
2 nghiệm
Giải
phẫu

TK

NXB
Y
học, 2012

7

Tham gia

Học viện Quân y

II Sau khi được công nhận chức danh PGS
Dịch tễ, dịch tễ
học phân tử sốt
3 mò
Orientia
Tsutsugamushi
ở Việt Nam

CK

Nhà xuất
bản Khoa
học
kỹ
thuật, 2019

6

Chủ biên

Học viện Quân y

Bệnh truyền
nhiễm mới nổi,
4 tái nổi khu vực
biên giới Tây
Nguyên

CK

NXB
Y
học, 2017

3

Tham gia

Học viện Quân y

6

Tham gia

Học viện Quân y

GT

NXB Quân
đội nhân
dân, năm
2015

3

Tham gia

Học viện Quân y

GT

NXB Quân
đội nhân
dân, năm
2016

Giải phẫu đại
5 cương
ngực
bụng

Giải phẫu hệ
6
thống

Giáo trình Nội
tim mạch dùng
cho Sau đại
học: Tập 1.
7
Những vấn đề
cơ bản và các
phương pháp
chẩn đoán

GT

Nhà xuất
bản Y học,
2017

9

Tham gia

Viện Nghiên cứu
Khoa học Y
Dược lâm sàng
108

Giải phẫu sinh
lý người qua
hình ảnh. Phần
8
VII: Sinh lý
sinh dục và sinh
sản

GT

Nhà xuất
bản Đại học
Quốc gia
Hà
nội,
2018

4

Tham gia

Đại học Giáo
dục, Đại học
Quốc Gia Hà
Nội

Giải phẫu sinh
lý người qua
9 hình ảnh. Phần
VIII: Sinh lý nội
tiết

GT

Nhà xuất
bản Đại học
Quốc gia
Hà
nội,
2018

4

Tham gia

Đại học Giáo
dục, Đại học
Quốc Gia Hà
Nội

Giải phẫu sinh
lý người qua
10 hình ảnh. Phần
X: Sinh lý hệ
vận động

GT

Nhà xuất
bản Đại học
Quốc gia
Hà
nội,
2018

5

Tham gia

Đại học Giáo
dục, Đại học
Quốc Gia Hà
Nội

Giải phẫu sinh
lý người qua
11 hình ảnh. Phần
XI: Sinh lý hệ
thần kinh

GT

Nhà xuất
bản Đại học
Quốc gia
Hà
nội,
2018

4

Tham gia

Đại học Giáo
dục, Đại học
Quốc Gia Hà
Nội

Giải phẫu sinh
lý người qua
12 hình ảnh. Phần
XII: Sinh lý
phân tích quan

GT

Nhà xuất
bản Đại học
Quốc gia
Hà
nội,
2018

4

Tham gia

Đại học Giáo
dục, Đại học
Quốc Gia Hà
Nội

Giải phẫu Ngực

GT

NXB
Y
học, 2020

5

Tham gia

Đại học Y dược
Hải phòng

13

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: 02
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

TT

I
1

2

3

4

II
5

6

7

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

CN/PCN/TK

Mã số và cấp Thời gian
quản lý
thực hiện

Trước khi được công nhận chức danh PGS
Nghiên cứu đặc điểm
giải phẫu của một số
mạch máu ứng dụng
Đề tài nhánh
2009-2010
trong can thiệp nội
CN
cấp Nhà nước
mạch điều trị một số
bệnh ngoài tim
Đánh giá thực trạng vệ
sinh an toàn thực phẩm
tại các khu vực nông
thôn miền núi, nông
thôn đồng bằng, thành
thị và các đơn vị quân
đội
Nghiên cứu giải phẫu
ứng dụng ngoại khoa
vùng bụng của lợn
Chương trình Khoa
học và Công nghệ
trọng điểm cấp nhà
nước “Nghiên cứu phát
triển và ứng dụng công
nghệ phục vụ bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao
sức khỏe cộng đồng”

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

Ngày 19/10/2010
Khá

Ngày 5/11/2010

CN

Đề tài nhánh
2009 - 2010
cấp Nhà nước

Ngày 4/12/2013

CN

Đề tài nhánh
2012 - 2013
cấp Nhà nước

Khá

Đạt

Chương trình
KHCN cấp
2006 - 2010
nhà nước
KC.10/06-10

Ngày 27/4/2011

Sau khi được công nhận chức danh PGS
Nghiên cứu ảnh hưởng
của các tác nhân hóa
học và sinh học tới sức
Đề tài nhánh
2016 – 2018
khỏe cộng đồng khu
cấp Nhà nước
CN
công nghiệp ven biển
miền Bắc

Ngày 25/8/2018

Nghiên cứu xác định
các đặc điểm, chỉ số
nhân trắc đầu mặt ở
người Việt Nam bằng
phương pháp đo nhân
trắc trực tiếp
Nghiên cứu đặc điểm
nhiễm Orienta
tsutsugamushi, ấu

TK

Đạt

Ngày 20/8/2019

CN

Đề tài nhánh
2016 – 2019
cấp Nhà nước

Ngày 15/10/2019

CN

Đề tài nhánh
2018 – 2019
cấp Nhà nước

Khá

Đạt

trùng sốt mò tại khu
vực Tây Bắc
8

9

Nghiên cứu đánh giá
thực trạng sức khoẻ, cơ
cấu bệnh tật, đề xuất
các giải pháp và mô
hình nâng cao sức khoẻ
cộng đồng các dân tộc
ở Tây Nguyên
Nghiên cứu ứng dụng
kỹ thuật tiên tiến trong
chẩn đoán, dự phòng
một số bệnh truyền
nhiễm ở địa bàn trọng
điểm

10 Nghiên cứu các giải
pháp nâng cao năng lực
chăm sóc sức khỏe
cộng đồng biên giới
Tây Nguyên và tạo sản
phẩm hàng hóa từ
nguồn dược liệu bản
địa
11 Chương trình Khoa
học và Công nghệ
trọng điểm cấp nhà
nước “Nghiên cứu ứng
dụng và phát triển công
nghệ tiên tiến phục vụ
bảo vệ và chăm sóc sức
khỏe cộng đồng”
12 Chương
trình Khoa
học và Công nghệ
trọng điểm cấp nhà
nước “Nghiên cứu ứng
dụng và phát triển công
nghệ tiên tiến phục vụ
bảo vệ và chăm sóc sức
khoẻ cộng đồng”
13 Nghiên cứu sự bộc lộ
một số dấu ấn hóa mô
miễn dịch trong tiên
lượng ung thư thực
quản ở Hà Nội
14 Nghiên cứu đặc điểm
nhiễm độc tố vi nấm
trong một số thực phẩm
tại Việt Nam và chế tạo

TK

TK

TK

TK

TK

CN

CN

Đề tài KHCN
cấp nhà nước 2013 – 2016
TN3/T23

Đề tài KHCN
cấp nhà nước 2016 – 2019
KC.10.11/1620

Đề tài KHCN
cấp nhà nước 2016 – 2019
TN16/T03

13/5/2016
Xuất sắc

23/12/2019
Xuất sắc

Ngày 02/3/2020
Xuất sắc

Chương trình
KHCN cấp
2011 - 2015
nhà nước
KC.10/11-15

Ngày 11/3/2016

Chương trình
KHCN cấp
2016 - 2020
nhà nước
KC.10/16-20

Chưa nghiệm thu

Đề tài cấp
thành phố Hà
2018 - 2020
nội 01C08/09-2018-3

Chưa nghiệm thu

Đề tài độc lập 2021-2023
cấp quốc gia

Chưa nghiệm thu

que thử bán định lượng
phát hiện nhanh, đồng
thời một số độc tố vi
nấm

ĐTĐL.CN04/21

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
Số lần
Là
Tên tạp chí
Số
Loại Tạp chí quốc trích dẫn Tập, Năm
Tên bài báo/báo
tác
hoặc kỷ yếu
TT
tác
tế uy tín: ISI,
(không
số, công
cáo KH
giả khoa học/ISSN
giả
Scopus (IF, Qi)
tính tự trang bố
chính hoặc ISBN
trích dẫn)
I

Trước khi được công nhận chức danh PGS

Nghiên cứu so 4
sánh số lượng
hồng cầu giữa hai
1
phương pháp đếm
bằng kính và đếm
tự động

Công trình
nghiên cứu y
học quân sự/
Tiền thân của
tạp chí Y dượ
học quân sự

1, 3-8 1998

Nghiên cứu so 4
sánh sự phát triển
hình thái thể lực
nam thanh niên
2
khám tuyển nhập
ngũ tại huyện H và
huyện P (giai đoạn
1993-2003)

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

29, 3, 2004
18-27

Nghiên cứu định 4
lượng mạch máu
3 tân tạo tại khối u
sarcom 180 trên
chuột

Tạp chí y dược
học quân sự/
X ISSN 1859-0748

Đặc 2004
san,
101104

Nghiên cứu cấu 3
trúc và siêu cấu
trúc lông, tóc
người Việt bình
4
thường

Báo cáo khoa
học hội nghị
toàn quốc 2005:
Nghiên cứu cơ
bản trong khoa
học sự sống

Kỷ 2005
yếu
hội
nghị
toàn
quốc,
625627

Mối liên quan giữa 4
định lượng mạch
máu tân tạo với sự
phát triển khối u
5
sarcoma 180

Báo cáo khoa
học hội nghị
toàn quốc 2005:
X Nghiên cứu cơ
bản trong khoa
học sự sống

Kỷ 2005
yếu
hội
nghị
toàn
quốc,
13181320

Study
on 3
micovesel
quatification
in
6
growth and spread
of 180 sarcoma
tumor bering mice

Asia - Pacific
military
medicine
conference XV

105

2005

Nghiên cứu thực 3
trạng và khả năng
đáp ứng của trung
7 tâm tư vấn dịch vụ
dân số gia đình và
trẻ em cấp tỉnh/
thành phố

Tạp chí Y học
thực hành/ ISSN
1859-1663

575_5 2007
76,
51-53

Tác dụng của liệu 4
pháp quang động
(photodynamic
therapy) dùng laser
8 662 nm và thuốc
nhóm chlorine đối
với ung thư thực
nghiệm sarcoma
180

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

34, 1, 2009
64-72

Ứng dụng hóa mô 3
miễn dịch trong
định lượng mạch
9
máu tân tạo tại
khối u sarcom 180
trên đùi chuột

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

35, 6, 2010
31-35

Biến đổi siêu cấu 3
trúc tế bào nội mô
trong
khối
u
10
sarcoma sau điều
trị bằng phương
pháp quang động

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

35, 6, 2010
53-57

Đánh giá tác dụng 2
ức chế tạo mạch
11 của liệu pháp
quang động trên
sarcom 180.

Tạp chí y dược
học quân sự/
X ISSN 1859-0748

36, 8, 2011
37-43

An toàn vệ sinh 3
12 thực phẩm tại các
hộ gia đình ở một

Tạp chí y dược
X học quân sự/
ISSN 1859-0748

36,9,1 2011
2-21

X

x

số tỉnh/thành phố
Việt Nam
Đánh giá thực 3
trạng vệ sinh môi
trường và an toàn
13 thực phẩm tại các
bếp ăn tập thể ở
một số tỉnh/ thành
phố

Tạp chí y học dự
phòng/ ISSN
0868-2836

XXI, 2011
7, 7182

Tạp chí y học
quân sự/ ISSN
1859-1665

277, 2011
11,
44-47

Tạp chí phòng
chống bệnh sốt
rét và các bệnh
ký sinh trùng/
ISSN 0868-3735

5, 54- 2011
60

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

37, 1, 2012
64-71

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

37, 4, 2012
18-23

Đặc điểm hình thái 4
của sán lá gan lớn
thu thập ở bò tại
18
một số tỉnh miền
núi phía Bắc Việt
Nam

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

37,9, 2012
58-65

Tạo khối ung thư 4
19 vú người trên
chuột nude

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

37, ch2012
đề,
31-35

Đặc điểm hình thái 2
túi phình động
20 mạch não trên
phim chụp mạch
số hóa xóa nền

Tạp chí y dược
lâm sàng 108/
ISSN 1859-2872

7, 3, 2012
12-14

Đặc điểm hình thái 2
động mạch nuôi ổ
dị dạng động-tĩnh
14
mạch não trên X
quang chụp mạch
số hóa nền.
Một số đặc điểm 3
về an toàn vệ sinh
thực phẩm theo
15 nguồn thực phẩm
tại các cơ sở trồng
trọt và chăn nuôi
tại Nam Định.
Thực trạng an toàn 3
vệ sinh thực phẩm
tại các cơ sở chế
16
biến thực phẩm ở
một số tỉnh/thành
phố
Thực hành vệ sinh 3
an toàn thực phẩm
của nhân viên chế
17 biến, người kinh
doanh và người
tiêu dùng tại 10
tỉnh/thành phố.

x

x

x

x

x

x

Đặc điểm phân bố 3
mạch máu tử cung
21 và u cơ trơn tử
cung trước và sau
can thiệp nội mạch

Tạp chí y học
Việt Nam/ ISSN
1859-1868

398, 2012
1, 3842

Hiệu quả giảm 3
kích thước khối u
cơ trơn tử cung sau
22
can thiệp nội mạch
gây tắc động mạch
tử cung

Tạp chí y học
Việt Nam/ ISSN
1859-1868

391, 2012
3, 3438

Hình thái giải phẫu 1
tĩnh mạch dẫn lưu
ổ dị dạng thông
23 động-tĩnh
mạch
não trên X quang
chụp mạch số xóa
nền

Tạp chí y học
quân sự/ ISSN
1859-1665

278, 2012
1, 4649

Một số đặc điểm 3
cơ cấu bệnh tật tại
24
cộng đồng các dân
tộc Tây Nguyên

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

38, 3, 2013
137142

Nghiên cứu đặc 3
điểm hình thái ổ dị
dạng trên phim
25 chụp X quang ở
bệnh nhân dị dạng
động tĩnh mạch
não

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

38, 6, 2013
96100

Study on the effect 4
of
noise
the
hearing of SU-30
26
aircraft
maintenance
soldiers.

Journal of
Military
Pharmacomedicine/ ISSN
1859-0748

38, 7, 2013
45-49

Nghiên cứu đặc 1
điểm hình thái mô
u trên chuột thiếu
27 hụt miễn dịch
mang khối ung thư
biểu mô tế bào gan
người

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

38, 8, 2013
24-28

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

38, 9, 2013
99107

Nghiên cứu hình 1
thái vi thể khối u
biểu mô thanh
28
quản người trên
chuột thiếu hụt
miễn dịch

x

x

x

x

x

Nghiên cứu giá trị 5
của siêu âm và cắt
29 lớp vi tính trong
chẩn đoán ung thư
tụy

Tạp chí y học
Việt Nam/ ISSN
1859-1868

411, 2013
10,
151155

Đặc điểm hình thái 2
siêu cấu trúc khối u
tế bào biểu mô
30
thanh quản người
trên chuột thiếu
hụt miễn dịch

Tạp chí y học
Việt Nam/ ISSN
1859-1868

411, 2013
10,
184189

Nghiên cứu một số 3
hoạt động khám
chữa bệnh của
31
trạm y tế xã địa bàn
Tây Nguyên giai
đoạn 2005-2007

Tạp chí y dược
lâm sàng 108/
ISSN 1859-2872

8, 1, 2013
116120

Porcine Pancreas: 5
Anatomical
32 Assessment and
Surgical Models of
Transplantation

Cast 2013 (The
13th Congress of
the asian Society
of
Transplantation)

MP02 2013
-1

Ứng dụng kỹ thuật 6
PCR-RFLP để xác
định thành phần
33
loài nấm
men
phân lập ở đường
sinh dục

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

39, 2, 2014
34-38

Nghiên cứu một số 3
đặc điểm giải phẫu
34
tụy trên động vật
thực nghiệm

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

39, 3, 2014
72-78

Kết quả bước đầu 4
lấy đa tạng theo
35 phương pháp hòa
loãng máu trên
thực nghiệm

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

39, 2, 2014
79-86

Giải phẫu mạch 3
máu tụy và ứng
36 dụng trong ghép
tụy bán phần trên
thực nghiệm

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

29, 2, 2014
117122

Nghiên cứu tác 2
dụng hạ đường
huyết và độc tính
37
của cao lá dâu trên
động vật thực
nghiệm

Tạp chí y dược
học quân sự/
ISSN 1859-0748

39, 4, 2014
26-31

x

x

Diversity
of 2
morphology and
distribution
of
38 inhibitory
interneurons in the
rat
superior
colliculus

Journal of
Military
Pharmacomedicine/ ISSN
1859-0748

39, 7, 2014
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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: 06 (Số thứ tự: 67, 92 , 98, 100, 120, 134)
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

Độc quyền sáng chế: Phương Cục sở hữu Quyết định
pháp tổng hợp gen mã hóa trí tuệ, Bộ
số
kháng nguyên TES-30
KHCN
33071/QĐ1
SHTT ngày
17/5/2018

Tác giả chính

06

Độc quyền giải pháp hữu ích: Cục sở hữu
Phương pháp định lượng ARN trí tuệ, Bộ
virus viêm gan B trong mẫu KHCN
2 huyết thanh của bệnh nhân
nhiễm virus viêm gan B mạn
tính

Quyết định
số
42270/QĐSHTT ngày
28/5/2019

Tác giả chính

06

Độc quyền giải pháp hữu ích: Cục sở hữu
Phương pháp xử lý nước sinh trí tuệ, Bộ
hoạt bị nhiễm asen nhờ sử KHCN
3
dụng than hoạt tính từ cây
Thầu dầu tía

Quyết định
số
7110w/QĐSHTT ngày
12/6/2020

Đồng tác giả

06

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi
được công nhận PGS: 03
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

Giải nhất Hội nghị khoa Ban chấp hành trung Số 405 QĐ/TƯĐTN
học tuổi trẻ các trường ương đoàn TNCS Hồ
ngày 12/4/2004
1
đại học Y dược Việt Nam
chí Minh
lần thứ 12

1

Giải nhì giải thưởng Tuổi Hội đồng giải thưởng
2 trẻ sáng tạo trong Quân Bộ Quốc Phòng
đội lần thứ 10

Số 10/5/2012

2

Quyết định số
5938/QĐ-BQP ngày
18/12/2019

5

Sáng kiến Bộ quốc
3 phòng: xếp loại II

Bộ Quốc phòng

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS: 01
7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế
Tên tác phẩm
Văn bản công
Cơ quan/tổ chức
TT nghệ thuật, thành
nhận (số, ngày,
công nhận
tích
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: Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo:
- Chương trình đào tạo Đại học:
+ Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa Quân y ban hành kèm theo Quyết định số
1116/QĐ-HVQY ngày 18/5/2016 của Giám đốc Học viện Quân y.
+ Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa hệ dân sự ban hành kèm theo Quyết định
số 3839/QĐ-HVQY ngày 31/12/2015 của Giám đốc Học viện Quân y.
- Chương trình đào tạo Sau đại học:
+ Là ủy viên thư ký xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư
của Học viện Quân y. Hồ sơ đã được Bộ Giáo dục ra quyết định 1023/QĐ-BGĐT ngày
20/3/2018 về việc cho phép Học viện Quân y đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ung thư.
+ Tham gia xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tiên tiến chuyên ngành
Ung thư ban hành kèm theo Quyết định của Giám đốc Học viện Quân y.
9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………….
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………………………
- Giờ giảng dạy
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………………………
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….
…………………………………………………………………………………………..
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT
(ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng
ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ……………………………………………………………………
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: …….
……………………..……………………………………………………………….………
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….
……………………….……………………………………………………………………..
- Không đủ số CTKH là tác giả chính:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH

; 04 CTKH

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác
giả chính theo quy định: ……………………………………………………………………
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH
Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác
giả chính theo quy định: ……………………………………………………….……………
(*) 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 29 tháng 6 năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Ba

