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Mẫu số 01 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: ……………. 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

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

Ngành: Y học;                                 Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên ngƣời đăng ký:  PHẠM HỒNG ĐỨC 

2. Ngày tháng năm sinh:  18/07/1972;  Nam ;  Nữ  Quốc tịch: Việt Nam 

    Dân tộc: Kinh;     Tôn giáo: Không      

3. Đảng viên Đảng CSVN:             

4. Quê quán (xã/phƣờng, huyện/quận, tỉnh/thành phố):  

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 

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

tỉnh):     P409+410, C1, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ đƣợc qua Bƣu điện): 

Phạm Hồng Đức 

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

Bệnh viện đa khoa Saint Paul  

Số 12A Chu Văn An, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng:         ;    Điện thoại di động: 0912319518;  

Địa chỉ E-mail: ducntxq@yahoo.com 

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

- Từ năm 1998-2001: Bác sĩ nội trú bệnh viện khoá 22, Trƣờng Đại học Y Hà Nội. 

- Từ năm 2001-2002:  Thực tập sinh FFI tại Reims, Cộng hoà Pháp. 

- Từ năm 2003-02/2005: Hợp đồng làm việc tại Bộ môn CĐHA của ĐHYHN, thực hành 

tại bệnh viện Việt Đức. 

- Từ 02/2005: Biên chế của trƣờng ĐHY Hà Nội, ngạch giảng viên, thực hành tại bệnh 

viện Bạch Mai. 

- Từ 04/2008 đến 10/2008: Thực tập sinh AFSA tại Reims, Cộng hoà Pháp. 

- Từ 12/2014 đến nay: Giảng viên, thực hành tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Là giảng 

viên chính từ 04/2018. 
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- Từ 12/2014 : Phó trƣởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 

- Chức vụ hiện nay: Trƣởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, từ 

04/2016. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trƣởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. 

- Cơ quan công tác hiện nay:  

Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh - Trƣờng Đại học Y Hà Nội 

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Tôn Thất Tùng, Khƣơng Thƣợng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: (+84)02 438523798;  

Địa chỉ E-mail: daihocyhn@hmu.edu.vn;      Fax: (+84 024) 438525115  

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục : Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dƣơng, Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Hà Nội 

8. Đã nghỉ hƣu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hƣu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối:   

 9. Trình độ đào tạo: 

- Đƣợc cấp bằng ĐH ngày 05 tháng 09 năm 1997, ngành: Bác sĩ đa khoa 

Nơi cấp bằng ĐH (trƣờng, nƣớc): Trƣờng Đại học Y Hà Nội, Việt Nam 

- Đƣợc cấp bằng ThS ngày 01 tháng 12 năm 2006, chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh. 

Nơi cấp bằng ThS (trƣờng, nƣớc): Trƣờng Đại học Y Hà Nội, Việt Nam  

- Đƣợc cấp bằng TS ngày 01 tháng 08 năm 2012, ngành: Y học, chuyên ngành: Chẩn đoán 

hình ảnh 

Nơi cấp bằng TS (trƣờng, nƣớc): Bộ giáo dục và đào tạo, Việt Nam 

- Đƣợc cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……….., chuyên ngành: ……… 

Nơi cấp bằng TSKH (trƣờng, nƣớc): ……………………………………………..………… 

10. Đã đƣợc bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sƣ tại HĐCDGS cơ sở: Trƣờng Đại học Y 

Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hƣớng nghiên cứu chủ yếu: 

* Điều trị bằng phương pháp can thiệp: 

- Bệnh lý mạch thần kinh: Nút dị dạng động tĩnh mạch não, thông động mạch cảnh xoang 

hang, dò màng cứng xoang hang, nút u xơ vòm mũi họng. 

- Bệnh lý mạch tạng: Nút hoá chất động mạch gan. Nút cầm máu chấn thƣơng gan mật. 

Đặt stent đƣờng mật. Tạo đƣờng hầm dƣới siêu âm trong tán sỏi thận qua da. 

- Điều trị giảm đau: Phong bế rễ thần kinh trong điều trị thoát vị đĩa đệm, phong bế hạch 

dây V, thần kinh chẩm lớn, đổ xi măng đốt sống xẹp do loãng xƣơng.  

* Ứng dụng các phương pháp hình ảnh chẩn đoán: 

- Bệnh lý Tiêu hoá và Cấp cứu bụng 

- Bệnh lý Thần kinh về dị dạng mạch máu não. 

- Bệnh lý mạch chi dƣới bằng siêu âm và chụp cắt lớp vi tính.  

mailto:daihocyhn@hmu.edu.vn?subject=From%20website
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- Bệnh lý về tai mũi họng 

- Các bệnh lý của các cơ quan khác nhƣ: khớp gối, khớp háng, tuyến mang tai, tuyến giáp, 

tử cung, u phổi… 

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

- Đang hƣớng dẫn 02 NCS làm luận án Tiến sĩ, 01 BSCK2, 02 BSNT và 01 Cao học. 

- Đã hƣớng dẫn 08 HVCH và 03 BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS và BSNT. 

- Đã hƣớng dẫn 03 Sinh viên bảo vệ thành công khoá luận Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH cấp cơ sở trở, số lƣợng:  09 cấp cơ sở; 

- Đã công bố (số lƣợng): 76 bài báo KH, trong đó có 07 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

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

- Số lƣợng sách đã xuất bản 04, trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lƣợng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thƣởng quốc gia, quốc tế:  

15. Khen thƣởng (các huân chƣơng, huy chƣơng, danh hiệu):  

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà nội tặng danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ vì: “Đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019”, Quyết định số: 2372/QĐ-STY, ký 

ngày 31/12/2019. 

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 PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tha thiết yêu nghề, hết lòng 

thƣơng yêu chăm sóc giáo dục sinh viên. 

- Là một cán bộ giảng dậy mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời là một 

cán bộ hết lòng vì công việc vì sự phát triển bền vững Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 

cũng nhƣ của Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Trƣờng Đại học Y Hà Nội.  

- Phẩm chất đạo đức tốt, gƣơng mẫu, trung thực, lối sống khiêm tốn và giản dị  

- Quan hệ với đồng nghiệp tốt, với sinh viên đúng mực. Luôn chia sẻ kinh nghiệm và 

kiến thức cho sinh viên và đồng nghiệp. 

- Chấp hành đầy đủ và đúng mọi nội quy, quy định trong giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học của Nhà trƣờng và các qui định của Bệnh viện. 

- Có đầy đủ giáo trình, giáo án, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp. Lên lớp đúng giờ. 

- Giảng dậy có chất lƣợng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, thể hiện có nhiều sinh viên giỏi. Đã 

kết hợp tốt giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng nhƣ phục vụ bệnh nhân. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, Nhà 

trƣờng và Bệnh viện. 

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

)
: 

- Tổng số 16 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 2014-2015  1 1  48,0 330 378/413/280 

2 2015-2016    2 48,0 320 368/418/270 

3 2016-2017   1 1 20,0 335 355/450/270 

3 năm học cuối 

4 2017-2018   3  20,0 350 370/580/270 

5 2018-2019   4  20,0 350 370/650/270 

6 2019-2020   4  35,0 360 395/675/270 

(*) - 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: Cử nhân Tiếng Pháp, Tiếng Anh C 

a) Đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài   : 

- Học ĐH    ;   tại nƣớc:                           ; Từ năm……… đến năm: 

- Bảo vệ luận văn ThS       hoặc luận án TS   hoặc TSKH    ; Tại nƣớc: ………….. 

  Năm: ……………….    

- Thực tập dài hạn (1,5 năm) tại Cộng hòa Pháp.                      

b) Đƣợc đào tạo ngoại ngữ trong nƣớc : 

- Trƣờng ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học ngoại ngữ tiếng Pháp, số bằng: 

145633; năm cấp: 1999. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nƣớc ngoài  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

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

d) Đối tƣợng khác        ; Diễn giải: 

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

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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4. Hƣớng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã đƣợc cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

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/ 

CK2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

1 Ngô Quốc Bộ  CH x   2011-2013 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2013 

2 Lê Văn Chắc  CH 
x 

 2012-2014 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2014 

3 
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 
 CH 

x 
 2013-2015 

Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2015 

4 
Nguyễn Thuỳ 

Linh 
 CH 

x 
 2015-2017 

Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2017 

5 Trần Văn Kiên  CH 
x 

 2016-2018 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2018 

6 
Nguyễn Hồng 

Nhung 
 CH 

x 
 2016-2018 

Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2018 

7 Bùi Thị Thảo  BSNT 
x 

 2016-2018 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2018 

8 Uông Bích Liên  CH 
x 

 2017-2019 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2019 

9 Bùi Khắc Tuân  CH 
x 

 2017-2019 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2019 

10 Phan Thị Chung  BSNT 
x 

 2017-2019 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2019 

11 
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
 BSNT 

x 
 2017-2019 

Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
2019 

12 Lê Duy Chung NCS   x Từ 2014 
Trƣờng ĐH Y 

Hà Nội 
Chƣa 

13 
Hoàng Đình 

Doãn 
NCS  x  Từ 2017 

Bệnh viện 

Quân Y 108 
Chƣa 

 

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

Trước khi bảo vệ Tiến sĩ 

1 

Bài giảng 

cho Bác sĩ 

tuyến cơ sở 

Xquang - 

Siêu âm  

HD 

Nhà xuất 

bản Y học - 

2008 

08 
TS. Trần Chí 

Liêm 
190 - 205   

Sau khi bảo vệ Tiến sĩ 

2 

Kỹ thuật 

chụp X-

quang 

HD 

Nhà xuất 

bản Y học - 

2012 

04 

PGS.TS. 

Phạm Minh 

Thông 

1-401  

3 

Siêu âm 

Doppler màu 

trong thăm 

khám mạch 

máu tạng và 

mạch ngoại 

biên 

TK 

Nhà xuất 

bản Y học - 

2012 

12 

PGS.TS. 

Phạm Minh 

Thông 

235 - 256  

4 

Siêu âm tổng 

quát (tái bản 

lần 3) 

TK 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế, 2015 

ISBN: 978-

604-912-

451-8 

12 

PGS.TS. 

Phạm Minh 

Thông 

37-180 

231-250 

491-575 

 

 

Trong đó, số lƣợng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chƣơng sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 

………………. 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trƣớc và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 

PGS; trƣớc và sau khi đƣợc công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Chỉ kê khai các sách đƣợc phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lƣu chiểu, ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hƣớng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 
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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 TS 

1 

Nhận xét giá trị của chụp cắt 

lớp vi tính trong chẩn đoán 

sỏi đƣờng niệu trên 

CN 169/CĐT-BVXP 2015-2016 09/02/2017 / A 

2 

Nhận xét giá trị của chụp cắt 

lớp vi tính trong ổ bụng chẩn 

đoán viêm ruột thừa  

CN 169/CĐT-BVXP 2015-2016 09/02/2017 / A 

3 

Nghiên cứu đánh giá việc sử 

dụng siêu âm hƣớng dẫn tạo 

và nong đƣờng hầm trong lấy 

sỏi thận qua da 

CN 
311/QĐ-

BVĐKXP 
2016-2017 02/03/2018 / A 

4 

Đánh giá hiệu quả tiêm 

phong bế chọn lọc rễ thần 

kinh bằng Corticoid dƣới 

hƣớng dẫn C-arm ở bệnh 

nhân có bệnh lý rễ thắt lƣng-

cùng 

CN 
311/ QĐ-

BVĐKXP 
2016-2017 02/03/2018 / A 

5 

Đánh giá kết quả đặt stent 

đƣờng mật qua da điều trị tắc 

mật do u 

CN 
3126/ QĐ-

BVĐKXP 
2017-2018 19/11/2019 / A 

6 

Nghiên cứu vai trò của hình 

ảnh chụp cắt lớp vi tính với 

kỹ thuật sinh thiết xuyên 

thành ngực các dạng u phổi 

đơn độc trên 10mm 

CN 
3126/ QĐ-

BVĐKXP 
2017-2018 19/11/2019 / A 

7 

Nghiên cứu giá trị cộng 

hƣởng từ 3 Tesla trong chẩn 

đoán giai đoạn TNM ung thƣ 

trực tràng 

CN 
159/ QĐ-

BVĐKXP 
2017-2018 20/01/2020 / A 

8 

Nghiên cứu đặc điểm hình 

ảnh CLVT hoại tử chỏm vô 

khuẩn chỏm xƣơng đùi trên 

bệnh nhân có chỉ định thay 

khớp hang 

CN 
3126/ QĐ-

BVĐKXP 
2017-2018 20/01/2020 / A 

9 

Nghiên cứu đặc điểm hình 

ảnh và giá trị cộng hƣởng từ 

cột sống trên bệnh nhân 

loãng xƣơng có tạo hình đốt 

sống qua da 

CN 
3126/ QĐ-

BVĐKXP 
2017-2018 20/01/2020 / B 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trƣớc và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 

PGS; trƣớc và sau khi đƣợc công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Các chữ viết tắt: CT: Chƣơng trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thƣ 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 thƣởng quốc gia/quốc tế) 
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7.1. Bài báo khoa học đã công bố.  

T

T 
Tên bài báo 

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 luận án Tiến sĩ 

1  

Thoát vị hoành qua 

khe Bochdaleck (nhân 

hai trƣờng hợp 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 236-237, 

6+7, 47-

48 

1999 

2  

Lợi ích của chụp cắt 

lớp vi tính kiểu xoắn 

ốc trong chẩn đoán 

phồng động mạch chủ 

bụng tại bệnh viện 

Hữu nghị Việt-Đức 

Hà nội 

04  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

265, 11, 

16-20 
2001 

3  

Đánh giá khả năng 

phát hiện tổn thƣơng 

của phồng động mạch 

chủ bụng bằng kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi 

tính xoắn ốc 

04 x 

Kỷ yếu công 

trình nghiên 

cứu khoa học 

– Bệnh viện 

Hữu nghị 

Việt Đức 

 

 

2, 283-

287 
2001 

4  

Nghiên cứu một số đặc 

điểm của thông động-

tĩnh mạch màng cứng 

vùng xoang hang và 

kết quả bƣớc đầu điều 

trị bằng can thiệp nội 

mạch 

03  

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

536, 3, 

93-95 
2006 

5  

Bƣớc đầu đánh giá kết 

quả của chụp cắt lớp vi 

tính trong bệnh xốp xơ 

tai 

04 x 
Y học lâm 

sàng 
 

 

1, 10-15 2006 

6  

Đánh giá hình ảnh tổn 

thƣơng bệnh xốp xơ 

tai bằng chụp cắt lớp 

vi tính xoắn ốc có độ 

phân giả cao qua 50 

trƣờng hợp 

02 x 
Y học lâm 

sàng 
 

 

23, 36-

39 
2007 

7  

Kết quả ban đầu nút 

tắc hoàn toàn dị dạng 

động tĩnh mạch não 

với n-BCA 

(histoacryl) 

02 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

604+60, 

4, 64-67 
2008 
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8  

Kết quả ban đầu nút 

tắc hoàn toàn dị dạng 

động tĩnh mạch não 

với n-BCA 

(histoacryl) 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

349, 2, 

173-177 
2008 

9  

Giá trị của chụp cắt 

lớp vi tính 64 dãy 

trong đánh giá tổn 

thƣơng dị dạng động-

tĩnh mạch não 

03 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

349, 2, 

80-84 
2008 

10  

Vai trò của chụp cắt 

lớp vi tính 64 dãy 

trong đánh giá tổn 

thƣơng dị dạng động-

tĩnh mạch não 

02 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

608+60, 

5, 104-

107 

2008 

11  

Giá trị của phƣơng 

pháp nút mạch trong 

điều trị thông động 

mạch cảnh-xoang 

hang. 

05  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

349, 2, 

140-145 
2008 

12  

Nhân một trƣờng hợp 

chảy máu đƣờng mật 

sau chấn thƣơng gan 

có giả phình mạch 

đƣợc điều trị bằng 

gây tắc mạch 

04 x 

Tạp chí khoa 

học Tiêu hoá 

Việt nam 

 

 

4, 15, 

997-

1000 

2009 

13  

Điều trị can thiệp nội 

mạch dị dạng thông 

động tĩnh mạch màng 

cứng (TĐTMMC) có 

cuống nuôi từ nhánh 

sàng động mạch mắt 

hai bên bằng keo sinh 

học - ca lâm sàng 

03 

 

 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

361, 2, 

60-63  
2009 

14  

Đặc điểm hình ảnh 

của đa phình động 

mạch tạng nhân một 

trƣờng hợp chẩn đoán 

tại Bệnh viện Bạch 

Mai 

07  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

361, 2, 

71-77  
2009 

15  

Một số yếu tố liên 

quan đến tỷ lệ tắc 

hoàn toàn dị dạng 

động - tĩnh mạch não 

bằng Histoacryl 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

361, 2, 

134-140  
2009 
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16  

Nhân một trƣờng hợp 

can thiệp nội mạch dò 

động tĩnh mạch màng 

cứng có cuống nuôi từ 

nhánh sàng động 

mạch mắt hai bên 

bằng keo Histoacryl 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

373, 1, 

56-59 
2010 

17  

Một số yếu tố liên 

quan đến tỷ lệ tắc 

hoàn toàn dị dạng 

động - tĩnh mạch não 

bằng Histoacryl 

03 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

704, 2, 

34-37 
2010 

18  

Các đặc điểm cấu trúc 

mạch liên quan đến 

biểu hiện xuất huyết 

của dị dạng động tĩnh 

mạch não 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

 

 

67, 2, 

32-38 
2010 

19  

Các yếu tố cấu trúc 

mạch liên quan đến 

kết quả tắc hoàn toàn 

dị dạng động - tĩnh 

mạch não bằng 

Histoacryl 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

 

 

68, 3, 

44-51 
2010 

20  

Giá trị của cộng 

hƣởng từ mạch máu 

1.5 Tesla trong đánh 

giá tổn thƣơng dị 

dạng động tĩnh mạch 

não 

04 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

714, 4, 

74-76 
2010 

21  

Các yếu tố cấu trúc 

mạch liên quan đến 

kết quả bít hoàn toàn 

dị dạng động - tĩnh 

mạch não bằng 

Histoacryl 

03 x 
Y học lâm 

sàng 
 

 

55, 55-

62 
2010 

22  

U xơ vòm mũi họng: 

Đặc điểm hình ảnh và 

hiệu quả nút mạch 

tiền phẫu 

04 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

714, 4, 

87-89 
2010 

23  

Nhân một trƣờng hợp 

gây tắc giả phình 

mạch sau chấn 

thƣơng gan có chảy 

máu đƣờng mật 

04 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

384, 1, 

55-58 
2011 
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24  

Nhận xét mối liên 

quan giữa các đặc 

điểm hình ảnh chụp 

mạch số hoá xoá nền 

với một số biểu hiện 

lâm sàng thƣờng gặp 

của dị dạng động tĩnh 

mạch não 

05 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

 

 

75, 4, 

33-39 
2011 

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

Các bài báo Quốc tế 

25  

Magnetic Resonance 

Imaging-Guided 

Focused Ultrasound 

Surgery for Patients 

with Multiple 

Leiomyomas and/or 

Huge Leiomyoma 

06  

Biomedical 

Journal of 

Scientific & 

Technical 

Research 

ISSN 2574-

1241 

 

 

7(2): 

5753-

5757 

2018 

26  

Magnetic Resonance 

Guided Focused 

Ultrasound Surgery 

for Leiomyoma and 

Adenomyosis: An 

Alternative 

NoninvasiveTreatmen

t Option 

04  

Biomedical 

Journal of 

Scientific & 

Technical 

Research 

ISSN 2574-

1241 

 

 

 2018 

27  

MRI-guided high-

intensity focused 

ultrasound as an 

alternative treatment 

option for multiple 

leiomyomas and huge 

leiomyomas 

11  

Imaging 

Med 

ISSN  1755-

5191 

 

 

 2018 

28  

Computed 

Tomography finding 

of Intraabdominal 

Ruptured Liver 

Abscess 

03  

Current 

trends in 

clinical & 

medical 

imaging 

ISSN  2573-

2609 

 

 

 2019 

29  

Laparoscopic Surgery 

for Intra-abdominal 

Ruptured Liver 

Abscess: A study of 

32 cases 

07 x 

Open Access 

J Surg 

ISSN  2476-

1346 

 

 

 2019 
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30  

Post-Blunt Traumatic 

Hemobilia From 

Pseudoaneurysm 

Successfully Treated 

With Embolization 

03 x 

The Cureus 

Journal of 

Medical 

Science 

ISSN 2168-

8184 

(Pubmed) 

ISI 

 

 2020 

31  

Percutaneous 

Ultrasound-Guided 

Access to the 

Superior Ophthalmic 

Vein for 

Embolization of a 

Cavernous Sinus 

Dural Arteriovenous 

Fistula 

04 x 

The Cureus 

Journal of 

Medical 

Science 

ISSN 2168-

8184 

(Pubmed) 

ISI 

 

 2020 

32  

From First COVID-

19 Case to Current 

Outbreak: A 

Vietnamese Report 

06  

Electronic 

Journal of 

General 

Medicine.  

ISN  2516-

3507 

Scopus 

Q3 

 

 2020 

33  

Evaluation of solitary 

pulmonary tumoral 

lesions in diameter 

more than 10 mm 

detected during 

computed 

tomography 

examination and role 

of computed 

tomography-guided 

percutaneous 

transthoracic biopsy 

04 x 

Medical 

Science 

ISSN  2321-

7359 

ISI 

 

1990-

1994 
2020 

34  

Evaluation of the hip 

joint parameters in 

Vietnamese people 

with femoral head 

avascular necrosis by 

multi-slice computed 

tomography  

04 x 

Medical 

Science 

ISSN  2321-

7359 

ISI 

 

1995-

2000 
2020 

35  

Effective evaluation 

of using ultrasound-

guided renal access 

for percutaneous 

nephrolithotomy 

05 x 

Medical 

Science 

ISSN  2321-

7359 

ISI 

 

2195-

2199 
2020 
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36  

Lower Extremity 

Atherosclerosis in 

Diabetic Patients on 

Multidetector CT 

Angiography 

03 x 

Biomedical 

Journal of 

Scientific & 

Technical 

Research 

ISSN 2574-

1241 

 

 

20984-

20987 
2020 

37  

An Unusual Case of 

Obturator Hernia 

Detected in an Elderly 

Man by Computed 

Tomography 

04 x 

The Cureus 

Journal of 

Medical 

Science 

ISSN 2168-

8184 

(Pubmed) 

ISI 

 

e8775 2020 

38  

Intestinal Obstruction 

Due to Acute 

Appendicitis 

04 X 

Case Reports 

Gastroentero

logy 

ISSN 1662-

0631 

Scopus 

Q3 

 

14 2020 

Các bài báo trong nước 

39  

Nghiên cứu mức độ ứ 

sắt trong gan trong 

bệnh Thalassemia 

trên chụp cộng hƣởng 

từ 1.5 testla 

04 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

856, 1, 

62-65 
2013 

40  

Điều trị can thiêp nội 

mạch dị dạng động 

tĩnh mạch não bằng 

Onyx 

03  

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

 

 

84, 4, 

33-39 
2013 

41  

Vai trò của siêu âm 

trong chẩn đoán tắc 

ruột 

02 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 
861, 3, 

51-53 
2013 

42  

Giá trị chẩn đoán của 

cộng hƣởng từ trong 

rách sụn chêm khớp 

gối do chấn thƣơng 

03 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

866, 4, 

86-89 
2013 

43  

Nghiên cứu vai trò 

của siêu âm trong 

chẩn đoán tắc ruột 

non sau mổ 

04 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

867, 4, 

72-76 
2013 

44  

Vai trò của siêu âm 

trong chẩn đoán phân 

biệt u lành tính và ác 

tính của tuyến mang 

tai 

02 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

908, 3, 

3-6 
2014 
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45  

Siêu âm chẩn đoán 

việt ruột thừa cấp tại 

bệnh viện Việt Đức 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 
461, 1, 

21-24 
2014 

46  

Kết quả và biến 

chứng của điều trị gây 

tắc mạch dị dạng 

động tĩnh mạch não 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

 

 

87, 2, 

98-105 
2014 

47 

Mối liên quan giữa 

các đặc điểm hình ảnh 

chụp mạch số hoá xoá 

nền với biểu hiện xuất 

huyết và động kinh 

của dị dạng động tĩnh 

mạch não 

04 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

 

 

88, 3, 9-

16 
2014 

48 

Giá trị của siêu âm 

nội soi trong chẩn 

đoán nguyên nhân 

giãn ống mật chủ khi 

không phát hiện đƣợc 

trên cộng hƣởng từ 

đƣờng mật tuỵ 

04  

Tạp chí Y 

dƣợc lâm 

sàng 108 

ISSN 1859-

2872 

 

 

10, 106-

110 
2015 

49 

Nghiên cứu đặc điểm 

hình ảnh u sọ hầu trên 

công hƣởng từ 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 
433, 2, 

66-70 
2015 

50 

Đặc điểm cộng hƣởng 

từ của ung thƣ đƣờng 

mật vùng rốn gan (U 

Klatskin). 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

435, 2, 

43-47 
2015 

51 

Một số đặc điểm của 

dị dạng động tĩnh 

mạch ảnh hƣởng đến 

khả năng tắc sau điều 

trị gamma knife 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

435, 2, 

131-136 
2015 

52 

Đánh giá khả năng cắt 

bỏ ung thƣ dạ dày 

bằng chụp cắt lớp vi 

tính đa dãy 

03 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

1006, 4, 

99-101 
2016 

53 

Đặc điểm xơ vữa 

động mạch chi dƣới ở 

bệnh nhân đái tháo 

đƣờng trên cất lớp vi 

tính đa dãy mạch máu 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

438, 1, 

44-48 
2016 

54 

Vai trò của siêu âm 

trong đánh giá hẹp 

động mạch chi dƣới ở 

bệnh nhân đái tháo 

đƣờng 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

438, 1, 

102-107 
2016 
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55 

Ứng dụng phân giai 

đoạn TNM trong chẩn 

đoán ung thƣ trực 

tràng trên cộng hƣởng 

từ 

02  

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

1014, 6, 

13-16 
2016 

56 

Đánh giá hiệu quả 

giảm đau đầu của 

tiêm thẩm phân thần 

kinh Arnold dƣới 

hƣớng dẫn của chụp 

cắt lớp vi tính 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

447, 2, 

140-144 
2016 

57 

Đánh giá một số yếu 

tố liên quan đến khả 

năng tái thông sau can 

thiệp nội mạch của 

bệnh động mạch chi 

dƣới bằng siêu âm 

Doppler 

03 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

448, 1, 

39-41 
2016 

58 

Nghiên cứu một số 

yếu tố liên quan đến 

nguồn cấp máu ngoài 

gan của ung thƣ gan 

nguyên phát 

03 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

448, 1, 

110-113 
2016 

59 

Đánh giá giải phẫu hệ 

động mạch cấp máu 

cho ung thƣ biểu mô 

tế bào gan trên chụp 

CLVT 64 dãy 

03 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

448, 2, 

84-89 
2016 

60 

Nghiên cứu chẩn 

đoán giai đoạn trƣớc 

phẫu thuật của ung 

thƣ dạ dày trên chụp 

cắt lớp vi tính đa dãy 

20  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

446, 1, 

66-70 
2016 

61 

Đánh giá hiệu quả và 

an toàn của đổ xi 

măng đốt sống ở 

những bênh nhân 

loãng xƣơng 

03 x 

Tạp chí Y 

Học  thực 

hành 

 

 

1037, 3, 

305-307 
2017 

62 

Đánh giá hiệu quả của 

kỹ thuật đặt đƣờng 

hầm dƣới hƣớng dẫn 

siêu âm trong tán sỏi 

thận qua da 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

 

458, 1, 

247-250 
2017 
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63 

Kết quả bƣớc đầu 

tiêm thẩm phân lỗ 

tiếp hợp dƣới hƣớng 

dẫn C-arm trong điều 

trị đau rễ thần kinh 

cột sống thắt lƣng 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
458, 2, 

257-261 
2017 

64 

Giá trị chẩn đoán của 

siêu âm trong phân 

loại nhân tuyến giáp 

thuộc nhóm TIRADS 

3 và 4 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
459, 2, 

219-222 
2017 

65 

Một số yếu tố lâm 

sàng và hình ảnh cộng 

hƣởng từ liên quan 

đến còn đau lƣng sau 

tạo hình đốt sống qua 

da 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
470, 1, 

40-43 
2018 

66 

Giá trị cộng hƣởng từ 

3T có chồng hình 

giữa ảnh T1 tiêm 

thuốc với ảnh khuếch 

tán trong chẩn đoán 

giai đoạn ung thƣ trực 

tràng 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
470, 1, 

83-85 
2018 

67 

Đánh giá một số chỉ 

số khớp háng ở bệnh 

nhân hoại tử vô khuẩn 

chỏm xƣơng đùi trên 

cắt lớp vi tính đa dãy 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
470, 2, 

199-204 
2018 

68 

Giá trị của MDCT đa 

dãy trong phân giai 

đoạn bệnh trƣớc phẫu 

thuật của ung thƣ dạ 

dày 

03  

Tạp chí Y 

dƣợc lâm 

sàng 108 

ISSN 1859-

2872 

  
13, 169-

175 
2018 

69 

Hình ảnh cắt lớp vi 

tính và cộng hƣởng từ 

bất thƣờng dây thần 

kinh ốc tai trên 22 

bệnh nhân điếc tiếp 

nhận bẩm sinh 

03  

Tạp chí Điện 

quang Việt 

nam  ISSN  

1859-4832 

  
30, 80-

86 
2018 

70 

Nghiên cứu đặc điểm 

hình ảnh cắt lớp vi 

tinh và giá trị sinh 

thiết xuyên thành 

ngực của tổn thƣơng 

dạng u phổi đơn độc 

trên 10mm 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
482, 2, 

74-77 
2019 
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71 

Đánh giá kết quả dài 

hạn điều trị đau dây V 

bằng tiêm cồn tuyết 

đối dƣới hƣớng dẫn 

của chụp mạch số hoá 

xoá nền 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
482, 2, 

153-156 
2019 

72 

Đánh giá hiệu quả 

sớm sau đặt stent 

đƣờng mật qua da 

điều trị tắc mật do u 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
482, 2, 

169-172 
2019 

73 

Đặc điểm về hình ảnh 

và đánh giá kết quả 

nút mạch trong điều 

trị chấn thƣơng gan 

02  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
482, 2, 

246-250 
2019 

74 

Hình ảnh cắt lớp vi 

tính và công hƣởng từ 

bất thƣờng dây thần 

kinh ốc tai ở bệnh 

nhân điếc tiếp nhận 

bẩm sinh 

04  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  

485, 

1+2, 

171-175 

2019   

 

75 

Hình ảnh dị dạng tai 

trong và chỉ định cấy 

điện cực ốc tai ở tre 

điếc tiếp nhận bẩm 

sinh 

04  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

  
489, 1, 

209-213 

2020   

 

76 

Nghiên cứu giá trị của 

chụp cắt lớp vi tính đa 

dãy trong chẩn đoán 

giai đoạn ung thƣ dạ 

dày 

03  

Tạp chí Y 

học Việt 

nam 

 

  
190, 1, 

6-11 
2020 

  

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

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

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

đƣợc công nhận PGS hoặc đƣợc cấp bằng TS: …………………………………………… 

 7.3. Giải thƣởng 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 

     

- Trong đó, các số TT giải thƣởng quốc gia, quốc tế sau khi đƣợc công nhận PGS hoặc 

đƣợc cấp bằng TS: ……………………………………………………………………… 
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 7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thƣởng 

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      

2      

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thƣởng 

quốc gia, quốc tế sau khi đƣợc công nhận PGS hoặc đƣợc cấp bằng TS: ..………………… 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chƣơng trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại 

học 

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

thế*: 

a) Thời gian đƣợc bổ nhiệm PGS 

Đƣợc bổ nhiệm PGS chƣa đủ 3 năm, còn thiếu (số lƣợng năm, tháng): ………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chƣa đủ 6 năm, còn thiếu (số lƣợng 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): ……………………… 

- Hƣớng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hƣớng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƢV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hƣớng dẫn 01 NCS đƣợc cấp bằng TS bị thiếu: …. 

+ Đã hƣớng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƢV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hƣớng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT đƣợc cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  

…………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƢV 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 (ƢV 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 đƣợc:   03 CTKH    ; 04 CTKH  
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Đề xuất sách CK/chƣơng sách XB quốc tế thay thế cho việc ƢV không đủ 05 CTKH là tác 

giả chính theo quy định: …………………………………………………………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố đƣợc:   02 CTKH  

Đề xuất sách CK/chƣơng sách XB quốc tế thay thế cho việc ƢV 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 trƣớc pháp 

luật. 

 

Hà Nội, ngày 26  tháng 06 năm  2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

Phạm Hồng Đức 

 


