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ĐẠI HỌC HUẾ 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ 

 

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: □) 

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

Ngành: Y học;    Chuyên ngành: Nhi khoa  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN KIÊM HẢO  

2. Ngày tháng năm sinh:  06/10/1970; Nam ; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Phật giáo  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Hương Toàn, Huyện Hương 

Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế  

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

huyện, tỉnh): 436 Lê Duẩn, thành phố Huế. 

6. Địa chỉ liên hệ: 436 Lê Duẩn, thành phố Huế.  

Điện thoại nhà riêng: 0234.3529579; Điện thoại di động: 0914002329; E-mail: 

haotrankiem@yahoo.com 

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

Từ năm 1999 đến nay: bác sĩ điều trị tại Trung tâm Nhi – Bệnh viện Trung ương Huế 

Từ 2008-2013: Phó Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế 

Từ năm 2011 đến nay: giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Nhi - Đại học Y Dược Huế  

Từ năm 2013 đến 2017: Phó Giám đốc Trung tâm Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế 

Từ 2013-đến nay: - Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Y học Lâm sàng BVTW Huế 

- Phó chủ tịch Phân hội HSCC Chống độc Nhi Việt Nam 

Mẫu số 01 
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Từ 2018 đến nay: Giám đốc Trung tâm Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế 

Từ 2019 đến nay: Trưởng Bộ môn Nhi – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.  

Chức vụ: Hiện nay: Giám đốc Trung tâm Nhi – Bệnh viện Trung ương Huế;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc Trung tâm Nhi – Bệnh viện Trung ương Huế  

Cơ quan công tác hiện nay: Bệnh viện Trung ương Huế  

Địa chỉ cơ quan: 16 Lê Lợi – Huế  

Điện thoại cơ quan: 0234.3822325 hoặc 0234.3835201   

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:  - Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế 

      - Đại học Duy Tân, Đà Nẵng 

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): Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 20 tháng 8 năm 1994, ngành: Y, chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước):  Đại học Y Huế - Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 15 tháng 01 năm 2001, ngành: Y, chuyên ngành: Nhi khoa 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Y khoa – Đại học Huế – Việt Nam  

- Được cấp bằng TS ngày 06 tháng 11 năm 2007, ngành: Y, chuyên ngành: Nhi khoa 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y Hà Nội – Việt Nam  

- 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: Đại học Huế 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

- Mô hình bệnh tật, giải pháp nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh và nâng cao sức khỏe trẻ em. 

- Mô hình, nguyên nhân tử vong trẻ em và trẻ sơ sinh. Đề xuất các biện pháp can thiệp 

nhằm cải thiện và giảm tỉ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh. 

- Ứng dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong việc chẩn đoán sớm, chính xác nhằm cải 

thiện điều trị các bệnh lý nhi khoa, đặc biệt nhóm bệnh khó như các bệnh lý di truyền, rối 

loạn chuyển hóa, tự miễn... 

- Định hướng đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm các bệnh lý có tính chất lây nhiễm 

thành dịch, từ đó đề xuất biện pháp điều trị hiệu quả, cách ly và chủ động phòng ngừa. 
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- Hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện và mô hình quản lý chất lượng nhi khoa, đẩy 

mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. 

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

- Đang hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh 

- Đã hướng dẫn 14 học viên cao học, bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ. 

- Đã hướng dẫn 10 học viên chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn bác sĩ chuyên 

khoa cấp II (trong đó 06 tại ĐHYD Huế, 03 tại BVTW Huế và 01 ĐHY Hà Nội); 

- Đã hoàn thành 01 đề tài nhánh KHCN độc lập cấp Nhà nước và 17 đề tài NCKH cấp cơ sở; 

- Đã công bố 64 bài báo khoa học, trong đó 15 bài báo KH trên tạp chí quốc tế (tác giả 

chính 09 bài thuộc hệ thống ISI/Scopus); 

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

- Số lượng sách đã xuất bản 01, thuộc nhà xuất bản có uy tín: 

“Hướng dẫn xử trí Nhi khoa”. Chủ biên (Trần Kiêm Hảo, Phạm Hoàng Hưng). Nhà 

xuất bản Đại học Huế - Năm xuất bản 2016. Chỉ số ISBN: 978-604-912-650-5. 

- 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):  

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm 2008 đến 2019.  

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2012, QĐ số 3182/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2013. 

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2015, QĐ số 2248/QĐ-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2016. 

 Hình thức khen thưởng: 

- 2005 Giải nhì Hội nghị khoa học của nghiên cứu sinh của Đại học Y Hà Nội 

- 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 1502/QĐ-BYT ngày 17/5/2011 

- 2013 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1550/QĐ-TTg ngày 03 tháng 

09 năm 2014. 

- 2016 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 1690/QĐ-BYT ngày 03/5/2017 

- 2016 Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Quyết định số 367/QĐ-CTN ngày 24/02/2017 của Chủ 

tịch Nước  

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: 
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Là giảng viên kiêm nhiệm từ năm 2011, xét theo quy định hiện hành (Điều 5 TT 

47/2014/TT-BGDĐT) về mức giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi, tôi luôn hoàn thành tốt 

khối lượng giảng dạy, có năng lực, hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên trong nhiều năm 

liên tục. 

Được học viên đánh giá cao, đặc biệt phần thực hành lâm sàng. Có tố chất nhà giáo, 

biết cách trình bày các yêu cầu, mục tiêu, kiến thức cần đạt được của bài học; tổ chức lớp 

học và phương pháp giảng dạy khoa học, giúp người học phát triển được tư duy logic, 

khả năng diễn đạt, các kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; giảng viên có tư cách, 

tác phong chuẩn mực, nhiệt tình. 

Ngoài ra, bản thân tôi còn là người thực hiện, thẩm định việc xây dựng và áp dụng các 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhi khoa, các quy trình kỹ thuật Nhi khoa 

của Bộ Y Tế. Điều này góp phần thúc đẩy các cán bộ và người học nỗ lực vươn lên trong 

giảng dạy và học tập, hướng đến đạt trình độ về chuẩn kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng và 

thái độ. Là nhân tố quan trọng cho việc xây dựng chiến lược phát triển ngành Nhi, kế 

hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên phục vụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: Tổng số 09 năm. 

(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) 

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành) 

TT Năm học 

Hướng 

dẫn 

NCS 

Hướng dẫn 

CKII 

HD 

luận 

văn 

ThS 

HD đồ 

án, 

khóa 

luận 

TNĐH 

Giảng dạy 

Tổng số giờ 

giảng/số giờ 

quy đổi 

Chính Phụ ĐH SĐH 
 

1 2013 - 2014   1 2 
  

360 235 

2 2014 - 2015  
 

1 2 
  

268 205 

3 2015 - 2016  
 

1 2 
  

236 215 

4 2016 - 2017    2   425 230 

3 thâm niên cuối  

5 2017 - 2018 2 (phụ) 
 

1 1 
  

459 274 

6 2018 - 2019 2 (phụ) 
 

 3 
  

288 249 

7 2019-2020 2 (phụ)      325 233 
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Tại Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Hà Nội, đã tham gia hướng dẫn và bảo 

vệ thành công 4 bác sĩ chuyên khoa cấp 2: 

TT Năm học 
Hướng dẫn CKII Giờ quy đổi 

(giờ) 
Cơ sở đào tạo 

Chính Phụ 

1 2011-2013 1  70 

Bệnh viện Trung ương 

Huế 
2 2012-2014 1  70 

3 2013-2015 1  70 

4 2016-2018  1 35 Đại học Y Hà Nội 

Ngoài ra, tại Đại học Duy Tân, trong năm 2019-2020, số giờ giảng sinh viên đại học 

chuẩn được quy đổi là 74 giờ. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:  Anh văn, Pháp văn 

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 : Anh văn, 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Khoa học Huế, số bằng: 

90117; năm cấp: 1999. 

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 II khoa học, ngành Anh văn  

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 HD Thời gian 

hướng dẫn 

từ…đến… 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 

HVCH/

CK2/B

SNT 

Chính Phụ 

1.  

 
Nguyễn Ngọc Huy 

 

BSCK2   2009-2011 
ĐHYD 

Huế 

1959/QĐ-

BYT 

27/12/2011 

2.  Trần Dương Quân 

 

BSCK2   2009-2011 
ĐHYD 

Huế 

1959/QĐ-

BYT 

27/12/2011 
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3.  Võ Đình Thành 

 
Th.S   2009-2011 

ĐHYD 

Huế 

1279/QĐ-

ĐHH 

03/7/2012 

4.  
Hoàng Nguyễn 

Thanh Thủy 

 
Th.S 

BSNT   2009-2012 
ĐHYD 

Huế 

1318/QĐ-

ĐHH 

15/8/ 2013 

5.  Lê Văn Tiến 

 
BSCK2   2011-2013 

ĐHYD 

Huế 

5383/QĐ-

BYT 

30/12/2013 

6.  Nguyễn Mậu Thạch 

 
Th.S   2011-2013 

ĐHYD 

Huế 

406/QĐ-

ĐHH 

17/3/2014 

7.  Nguyễn Hữu Thọ 

 
Th.S 

BSNT   2010-2013 
ĐHYD 

Huế 

409/QĐ-

ĐHH 

17/3/2014 

8.  Trần Ái 

 
BSCK2   2012-2014 

ĐHYD 

Huế 

5325/QĐ-

BYT 

26/12/2014 

9.  
Dương Thị Kiều 

Trang 

 Th.S 

BSNT   2011-2014 
ĐHYD 

Huế 

26/QĐ-ĐHH 

12/01/2015 

10.  Phạm Kiều Lộc 
 Th.S 

BSNT   2011-2014 
ĐHYD 

Huế 

26/QĐ-ĐHH 

12/01/2015 

11.  Nguyễn Thị Hường 

 
Th.S 

BSNT   2012-2015 
ĐHYD 

Huế 

3062/QĐ-

ĐHYD 

12/12/2015 

12.  Huỳnh Duy Thám 

 
Th.S   2013-2015 

ĐHYD 

Huế 

3060/QĐ-

ĐHYD 

12/12/2015 

13.  Thành Minh Hùng 

 
BSCK2   2013-2015 

ĐHYD 

Huế 

5608/QĐ-

BYT 

30/12/2015 

14.  
Nguyễn Hoàng Thế 

Nhân 

 
Th.S 

BSNT   2013-2016 
ĐHYD 

Huế 

3878/QĐ-

ĐHYD 

27/12/2016 

15.  Đào Văn Thắng 

 
Th.S 

BSNT   2013-2016 
ĐHYD 

Huế 

3878/QĐ-

ĐHYD 

27/12/2016 

16.  Châu Khiêm Nguyện 

 
Th.S 

BSNT   2014-2017 
ĐHYD 

Huế 

2721/QĐ-

ĐHYD 

28/11/2017 

17.  Trần Duy Vĩnh 

 
BSCK2   2015-2017 

ĐHYD 

Huế 

2802/QĐ-

ĐHYD 

06/12/2017 

18.  Nguyễn Nồm 

 
Th.S 

BSNT   2015-2018 
ĐHYD 

Huế 

4137/QĐ-

ĐHYD 

25/12/2018 
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19.  Đinh Thị Thảo 

 

Th.S   2016-2018 
ĐHYD 

Huế 

4138/QĐ-

ĐHYD 

25/12/2018 

20.  
Nguyễn Hoàng Minh 

Uyên 

 

Th.S   2016-2018 
ĐHYD 

Huế 

4138/QĐ-

ĐHYD 

25/12/2018 

21.  
Hoàng Ngọc Anh 

Tuấn  

 

BSCK2   2011-2013 
BVTW 

Huế 

5487/QĐ-

BYT 

31/12/2013 

22.  
Phan Mai Quốc 

Thanh 

 

BSCK2   2012-2014 
BVTW 

Huế 

4803/QĐ-

BYT 

18/11/2014 

23.  Nguyễn Thanh Khôi 

 

BSCK2   2013-2015 
BVTW 

Huế 

5121/QĐ-

ĐHYHN 

02/12/2015 

24.  Dương Hữu Thành 

 

BSCK2   2016-2018 ĐHYHN 

5547/QĐ-

BYT 

15/10/2018 

Và đang hướng dẫn 02 NCS tại ĐH Y Dược Huế: 

- Nguyễn Thị Kim Hoa. Quyết định giao đề tài và hướng dẫn số 1274a/QĐ-ĐHYD 

ngày 27/4/2018 

- Lê Thỵ Phương Anh. Quyết định giao đề tài và hướng dẫn số 1275a/QĐ-ĐHYD ngày 

27/4/2018. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

Sau khi bảo vệ luận án TS 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang...đến 

trang...) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(Số văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách) 

1 

“Hướng dẫn xử 

trí Nhi khoa”  

HD 

Mã số 

sách: 

CK/103-

2016 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế-

2016 

ISBN: 978-

604-912-650-5 

34 

 

CB 

 

tr.1-64 

tr.478-488 

 

Số 519/GXN-

BVH 

Bệnh viện 

Trung ương 

Huế 

2 

Hướng dẫn 

chẩn đoán và 

điều trị một số 

bệnh thường 

gặp ở trẻ em 

HD Bộ Y Tế-2015 94  Phần biên 

soạn: 

Chương 2: 

Bài 14, 

15,16, 17. 

Quyết định số 

3312/QĐ-BYT 

ngày 07/8/2015 

của Bộ trưởng 

Bộ Y Tế 
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- 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: ………… 

Lưu ý: 

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

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

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

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

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

HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví 

dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT,…) 

Trách 

nhiệm 

(CN/ 

PCN/ 

TK) 

Mã số và cấp 

quản lý 
Thời 

gian 

thực 

hiện  

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày tháng, 

năm), xếp loại 

KQ 

1 

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh 

do Cryptosporidium parvum gây ra ở 

bò lây sang người và xây dựng quy 

trình chẩn đoán nhanh (đề tài nhánh 

KH-CN độc lập cấp Nhà nước) 

CN 

 

13/HĐ-TNMT 

Đại học Huế 

08/8/2012 

Đại học Huế 

08/2012-

12/2012 

Biên bản nghiệm 

thu 

25/12/2012 

 

2 

Nghiên cứu mô hình tử vong tại đơn vị 

Hồi sức tích cực khoa Nhi Bệnh viện 

Trung ương Huế (2008-2011) 

CN 

07 QĐ/TTĐT 

20/6/2012 

BVTW Huế 

2008-

2011 

11-QĐ/TTĐT 

14/11/2012 

Khá 

3 

Đánh giá huyết áp động mạch xâm 

nhập ở bệnh nhi dưới 5 tuổi bị suy 

tuần hoàn cấp 

CN 

07 QĐ/TTĐT 

20/6/2012 

BVTW Huế 

6/2010-

6/2011 

11-QĐ/TTĐT 

14/11/2012 

Xuất sắc 

4 
Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Natri 

và ADH máu ở trẻ em viêm phổi 
CN 

09 QĐ/TTĐT 

13/3/2015 

BVTW Huế 

7/2012-

7/2013 

25-QĐ/TTĐT 

01/9/2015 

Đồng ý 

5 
Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm dậy 

thì sớm ở trẻ gái 
UV 

03 QĐ/TTĐT 

03/2/2016 

BVTW Huế 

3/2000-

3/2014 

14-QĐ/TTĐT 

22/6/2016 

Đồng ý 

6 

Giá trị của CRP, Procalcitonin huyết 

thanh trong chẩn đoán và theo dõi điều 

trị viêm phổi thở máy ở trẻ em 

CN 

06 QĐ/TTĐT 

16/2/2016 

BVTW Huế 

4/2014-

6/2015 

22/BVH-NCKH 

19/12/2016 

Đồng ý 

7 

Case report: Case of survivor with 

good neurologie outcome after adult 

cardiac arrest in the waiting area at 

pediatric outpatient clinic 

PCN 

05/BVH-

NCKH 

17/1/2017 

BVTW Huế 

01/2016 

16/BVH-NCKH 

12/6/2017 

Khá 

8 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết quả điều trị của bệnh 

Kawasaki ở trẻ em tại Trung tâm Nhi 

– BVTW Huế 

CN 

10/QĐ-TTĐT 

19/1/2017 

BVTW Huế 

6/2010-

6/2017 

21/BVH-NCKH 

18/12/2017 

Đồng ý 
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9 

Nhân hai trường hợp nhiễm nấm xâm 

lấn ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng 

Lympho tại BVTW Huế 

CN 

10/QĐ-TTĐT 

19/1/2017 

BVTW Huế 

11/2017-

12/2017 

21/BVH-NCKH 

18/12/2017 

Khá 

10 
Nhân một trường hợp sarcôm cơ vân 

hốc mắt ở trẻ em chẩn đoán và điều trị 
UV 

10/QĐ-TTĐT 

19/1/2017 

BVTW Huế 

02/2017-

07/2017 

21/BVH-NCKH 

18/12/2017 

Tốt 

11 

Kết quả điều trị Leucemie cấp dòng 

Lympho nguy cơ thường ở trẻ em tại 

BVTW Huế từ 2007-2016 

PCN 

10/QĐ-TTĐT 

19/1/2017 

BVTW Huế 

2007-

2016 

21/BVH-NCKH 

18/12/2017 

Khá 

12 

Case report: Melanotic 

Neuroectodermal Tumor of infancy: 

Diagnose and treatment 

CN 

09/BVH-

NCKH 

07/2/2018 

BVTW Huế 

4/2018 

32/BVH-NCKH 

21/8/2018 

Khá 

13 

Analyse of relapse childhood acute 

lymphoblaste leukemia at Hue Central 

hospital in Vietnam 

PCN 

09/BVH-

NCKH 

07/2/2018 

BVTW Huế 

01/2012-

4/2018 

32/BVH-NCKH 

21/8/2018 

Khá 

14 Bệnh tay chân miệng CN 

12/BVH-

NCKH 

07/2/2018 

BVTW Huế 

2018 

38/BVH-NCKH 

28/12/2018 

Khá 

15 

Kết quả điều trị bạch cầu cấp dòng 

Lympho ở trẻ em (ALL) và hiệu quả 

của hỗ trợ xã hội tại Bệnh viện trung 

ương Huế từ 2007-2017 

PCN 

12/BVH-

NCKH 

07/2/2018 

BVTW Huế 

6/2007-

12/2017 

38/BVH-NCKH 

28/12/2018 

Tốt 

16 

Long-term Outcome of Childhood 

Acute Myeloid Leukemia at Hue 

Central Hospital 

PCN 

04/BVH-

NCKH 

20/3/2019 

BVTW Huế 

01/2010-

11/2018 

21/BVH-NCKH 

15/8/2019 

Khá 

17 

Evaluation the effectiveness of 

Ketamine plus Atropine as anesthesia 

for intratheal chemotherapy and bone 

marrow procedure at Hue Central 

Hospital 

CN 

04/BVH-

NCKH 

20/3/2019 

BVTW Huế 

01/2015-

6/2019 

21/BVH-NCKH 

15/8/2019 

Khá 

18 

Measles outbreak in Pediatric 

Oncology patients at Hue Central 

Hospital, Vietnam 

PCN 

04/BVH-

NCKH 

20/3/2019 

BVTW Huế 

4/2018-

7/2019 

21/BVH-NCKH 

15/8/2019 

Tốt 

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

TK: Thư ký. 
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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 đã công bố 

TT 
Tên bài báo/báo cáo khoa 

học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

KH/ISSN hoặc 

ISBN 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

Trước khi bảo vệ học vị TS:  

1 

Tìm hiểu các yếu tố phía 

mẹ ảnh hưởng đến cân 

nặng thấp của trẻ lúc sinh 

3  
Hội thảo Nhi 

khoa Pháp Việt 

  
lần 2, tr.99-

103 
2000 

2 

 Đặc điểm lâm sàng và xét 

nghiệm của bệnh tăng sản 

thượng thận bẩm sinh ở trẻ 

gái 

6  
Tạp chí nghiên 

cứu Y học 

  

tập 35, số 

2, tr.99-104 
2005 

3 

Một số đột biến gen 

CYP21 và liên quan giữa 

kiểu gen kiểu hình của 

bệnh tăng sản thượng thận 

bẩm sinh 

3  

Công nghệ sinh 

học trong nghiên 

cứu cơ bản. 

Hướng 8.2. Báo 

cáo khoa học. 

  
Hội nghị 

KH toàn 

quốc, tr.8-

11 

2005 

4 

Kết quả điều trị bệnh tăng 

sản thượng thận bẩm sinh 

trong 10 năm 1993-2002 

tại BV Nhi Trung ương 

3  
Tạp chí nghiên 

cứu Y học 

  
tập 38, số 

5, tr.195-

200 

2005 

5 

Đặc điểm lâm sàng, sinh 

hóa và hormon bệnh tăng 

sản thượng thận bẩm sinh 

gây mơ hồ giới tính trẻ gái  

4  
Tạp chí Y học 

thực hành 

  

số 552, 

tr.422-427 
2006 

6 

Ứng dụng kỹ thuật PCR 

phát hiện một số đột biến 

gen CYP21 gây bệnh tăng 

sản thượng thận bẩm sinh 

do thiếu enzym 21- 

hydroxylase 

3  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 14, số 

đặc biệt, 

tr.184-187 

2006 
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Sau khi bảo vệ học vị TS: 

7 

Nhân một trường hợp hội 

chứng ba nhiễm sắc thể 

số 9 

2  
Tạp chí Y học 

Việt Nam 

  
tập 356 (2), 

tr.660-663 
2009 

8 

Nghiên cứu mô hình tử 

vong tại đơn vị hồi sức tích 

cực, khoa Nhi BVTW Huế  

1  Tạp chí Nhi khoa 

  tập 3, số 3 

và 4, tr.82-

86 

2010 

9 

Chẩn đoán và điều trị bệnh 

nhi tăng sản thượng thận 

bẩm sinh tại khoa Nhi 

BVTW Huế 

4  Tạp chí Nội khoa 

  
số 4, 

tr.1204-

1209 

2010 

10 

Nghiên cứu tiên lượng 

thời gian tử vong các 

trường hợp tử vong tại 

Đơn vị Hồi sức Cấp cứu 

Nhi-BVTW Huế 

2  

Tạp chí Y học 

Lâm sàng 

BVTW Huế 

  

số 7, tr.48-

52 
2011 

11 

Giá trị của thang điểm 

PMODS trong tiên lượng 

tử vong bệnh nhi suy đa cơ 

quan tại BVTW Huế 

3  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 4, số 4, 

tr. 149-155 
2011 

12 

Hiệu quả đóng ống động 

mạch bằng Ibuprofen 

đường uống ở trẻ sơ sinh 

non tháng có suy hô hấp 

2  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 5, số 2, 

tr.15-21 
2012 

13 

Đánh giá thang điểm 

PMODS trong hội chứng 

suy đa cơ quan tại đơn vị 

hồi sức tích cực Nhi  

1  Y học thực hành 

  

số 805, 

tr.526-531 
2012 

14 

Đặc điểm lâm sàng polyp 

trực tràng, đại tràng sigma 

ở trẻ em  

2  Y học Thực hành 

  
số 805, 

tr.426-431 
2012 

15 

Đánh giá kết quả điều trị 

cắt polyp trực tràng, đại 

tràng sigma qua nội soi ở 

trẻ em 

2  Y học Thực hành 

  

số 805, 

tr.652-657 
2012 

16 

Đặc điểm kiểu gen kiểu 

hình và người lành mang 

gen bệnh tăng sản thượng 

thận bẩm sinh thiếu 

enzyme 21-hydroxylase 

4  
Tạp chí Nội tiết 

Đái tháo đường 

  

số 6, 

tr.938-946 
2012 

17 
Nhân một trường hợp hội 

chứng NST 15 vòng  
3  

Tạp chí Nội tiết 

Đái tháo đường 

  số 6, 

tr.902-906 
2012 
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18 

Đánh giá huyết áp động 

mạch xâm nhập ở bệnh nhi 

dưới 5 tuổi bị suy tuần 

hoàn cấp 

1  

Tạp chí Y học 

Lâm sàng 

BVTW Huế 

  

số 14, 

tr.48-52 
2013 

19 

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng và biến đổi điện não 

đồ ở trẻ dưới 5 tuổi co giật 

do sốt 

2  

Tạp chí Y học 

Lâm sàng 

BVTW Huế 

  

số 14,  

tr.53-58 

2013 

 

20 

Đặc điểm lâm sàng và giá 

trị tiên lượng của thang 

điểm PELOD ở bệnh nhi 

suy đa cơ quan  

2  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 7, số 1, 

tr.88-94 
2014 

21 

Đặc điểm lâm sàng và kết 

quả cấy máu ở bệnh nhi 

nhiễm khuẩn huyết tại đơn 

vị HSCC Nhi BVTW Huế  

2  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 7, số 3, 

tr.1-5 
2014 

22 

Vai trò Procalcitonin trong 

chẩn đoán phân biệt viêm 

màng não mủ với viêm não 

màng não vô khuẩn ở trẻ em  

3  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 7, số 3, 

tr.32-35 
2014 

23 

Đặc điểm lâm sàng và xét 

nghiệm dậy thì sớm ở trẻ 

gái 

6  
Tạp chí Nội tiết 

Đái tháo đường 

  
số 12, 

tr.903-909 
2014 

24 

Nghiên cứu sự biến đổi 

nồng độ Lactate máu trong 

nhiễm khuẩn huyết ở trẻ 

em  

3  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 8, số 6, 

tr.1-5 
2015 

25 

Giá trị của CRP, 

Procalcitonin huyết thanh 

trong chẩn đoán và theo 

dõi điều trị viêm phổi thở 

máy ở trẻ em 

4  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 9, số 3, 

tr.13-20 
2016 

26 

Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng viêm phổi có 

nhiễm virus hợp bào hô 

hấp ở trẻ dưới 5 tuổi  

3  Tạp chí Nhi khoa 

  

tập 9, số 4, 

tr.30-35 
2016 

27 

Study on the clinical and 

laboratory features and 

outcome of induction 

treatment of acute 

lymphoblaste leukemia in 

children 

4  

Journal of 

Clinical 

Medicine, Hue 

Central Hospital 

  

no.36, 

pp.10-18 
2016 
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28 

Đặc điểm nhiễm virus hợp 

bào hô hấp ở trẻ dưới 5 

tuổi bị viêm phổi 

2  

Tạp chí Y học 

Lâm sàng 

BVTW Huế 

  
số 38, 

tr.52-56 
2016 

29 
Rối loạn toan máu trong 

suy hô hấp cấp ở trẻ em  
2  

Tạp chí Nhi khoa 

 

  tập 9, số 5, 

tr. 17-22 
2016 

30 

Case report: case of a 

survivor with good 

neurologic outcome after 

adult cardiac arrest in the 

waiting area at pediatric 

outpatient clinic  

5  

Journal of 

Clinical 

Medicine, Hue 

Central Hospital 

  

no.42, 

pp.79-87 
2017 

31 

Vai trò của Procalcitonin 

trong chẩn đoán nhiễm 

khuẩn huyết ở bệnh nhi 

điều trị tại BVTW Huế  

1  Truyền nhiễm 

  

số 01(17), 

tr.23-27 
2017 

32 

Nghiên cứu sự biến đổi 

nồng độ Natri và ADH 

máu ở trẻ em viêm phổi tại 

BVTW Huế 

1  Truyền nhiễm 

  

số 02(18), 

tr.18-21 
2017 

33 

Biến đổi nồng độ cortisol ở 

bệnh nhân nhi nhiễm khuẩn 

huyết điều trị tại BVTW Huế 

(3/2014-7/2015) 

3  Truyền nhiễm 

  

số 04(20), 

tr.42-45 
2017 

34 

Kết quả điều trị leucemia 

cấp dòng lympho nguy cơ 

thường ở trẻ em tại BVTW 

Huế từ 2007-2016  

7  
Tạp chí Ung thư 

học 

  

số 2, tr.37-

42 
2017 

35 

Nhân hai trường hợp 

nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh 

nhân bạch cầu cấp dòng 

lympho tại Bệnh viên 

Trung ương Huế  

4  
Tạp chí Ung thư 

học 

  

số 2, tr.77-

81 
2017 

36 

Nhân một trường hợp 

sarcom cơ vân hốc mắt ở trẻ 

em, chẩn đoán và điều trị  

7  
Tạp chí Ung thư 

học 

  
số 2, tr.87-

91 
2017 

37 

Nghiên cứu biến đổi ADH 

trong nhiễm trùng thần 

kinh trung ương ở trẻ điều 

trị tại BVTW Huế 

2  

Tạp chí Truyền 

nhiễm 

 

  

số 01(21), 

tr.51-55 
2018 

38 

Nhân một trường hợp đái 

tháo đường tụy xơ sỏi ở trẻ 

em  

5  

Tạp chí Y học 

Lâm sàng, 

BVTW Huế 

  
số 48, 

tr.119-124 
2018 
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39 

Analysis of relapse 

childhood acute 

lymphoblastic leukemia at 

Hue Central Hospital in 

Vietnam 

4  

Journal of 

Clinical 

medicine, Hue 

Central Hospital 

  

no.51, 

p.19-24 
2018 

40 

Kết quả điều trị bệnh bạch 

cầu cấp dòng lympho ở trẻ 

em (ALL) và hiệu quả của 

việc hỗ trợ xã hội tại 

BVTW Huế từ 2007-2017  

7  
Tạp chí Ung thư 

học 

  

số 2, 

tr.123-129 
2018 

41 

Tỉ lệ nhiễm tụ cầu vàng và 

kết quả điều trị viêm da cơ 

địa bội nhiễm ở trẻ em 

bằng uống cefuroxim tại 

BVTW Huế 

3  
Tạp chí Y học 

thực hành 

  

số 9 

(1080), 

tr.130-134 

2018 

42 

Giá trị của Lactate dịch 

não tủy trong đánh giá đáp 

ứng điều trị viêm màng 

não mủ ở trẻ em 

3  
Truyền nhiễm 

Việt Nam 

  

số 01(29), 

tr.30-33 
2020 

43 

Liên quan giữa thang điểm 

PAS với kết quả siêu âm 

chẩn đoán viêm ruột thừa 

cấp ở trẻ em 

3  Y học Việt Nam 

  
tập 487, số 

1+2, tr.89-

93 

2020 

44 

Vai trò điểm PAS trong dự 

báo ruột thừa viêm có biến 

chứng ở trẻ em 

1  Y học Việt Nam 

  tập 487, số 

1+2, 

tr.147-151 

2020 

45 

Liên quan giữa cộng 

hưởng từ não với đặc điểm 

lâm sàng và điện não đồ ở 

trẻ em bị động kinh 

3  Y học Việt Nam 

  

tập 488, số 

1, tr.78-81 
2020 

46 

Kết quả điều trị sửa chữa 

toàn bộ kênh nhĩ thất toàn 

phần tại Bệnh viện Trung 

ương Huế 

2  Y học Việt Nam 

  
tập 488, số 

1, tr.142-

144 

2020 

47 
U cơ vân ở tim trong bệnh 

u xơ cứng củ trẻ em 
2  Y học Việt Nam 

  tập 489, số 

1, tr.73-76 
2020 

48 

Hội chứng trói buộc tủy 

sống ở trẻ em: ca lâm sàng 

và điểm lại y văn 

2  Y học Việt Nam 

  tập 489, số 

1, tr.114-

118 

2020 

49 

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm sàng bệnh 

Schonlein-Henoch ở trẻ em 

3  

Tạp Chí Y Học 

Lâm Sàng – 

BVTW Huế 

  
số 60, 

tr.31-39 
2020 
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- Và 15 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được cấp bằng TS: 

 

Tên bài báo/báo cáo khoa 

học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

KH/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

50 

Aetiologies of Central 

Nervous System Infection in 

Viet Nam: A Prospective 

Provincial Hospital-Based 

Descriptive Surveillance 

Study 

28  
PLoS ONE 

ISSN 19326203 

ISI, 

Scopus, 

IF 2.87, 

Q1 

45 

Vol 7, 

Issue 5, 

e37825, 

pp. 1-15 

2012 

51 

Salmonella Meningitis: a 

Report from National Hue 

Central Hospital, Vietnam 
11  

Japanese Journal 

of Infectious 

Diseases 

ISSI 13446304 

ISI, 

Scopus, 

IF 1.11, 

Q2 

7 
Vol.68, 

Issue 1, 

pp. 30-32 

2015 

52 

Disorders of sex 

development: insights from 

targeted gene sequencing of 

a large international patient 

cohort 

73  

Genome Biology 

ISSN 14747596 

(BMC publisher) 

ISI, 

Scopus, 

IF 1.11; 

Q1 

 

127 

17:243, 

pp.1-21 
2016 

53 

Mortality Pattern at 

Pediatric Intensive Care 

Unit of Hue Central 

Hospital, Vietnam 

2  

Biomed J Sci & 

Tech Res| 

BJSTR. 

ISSN: 2574-

1241. 

 

 

Vol.5, 

Issue 4, 

pp.1-4 

2018 

54 

Melanotic neuroectodermal 

tumor of infancy 

8  

Journal of 

Pediatric Surgery 

Case Reports 

ISSN 22135766 

(Elsevier) 

ISI, 

Scopus, 

IF 0,16; 

Q4 

 

 

Vol.46, 

101221, 

pp.1-3 

2019 

55 

Outcome of Childhood 

Acute Lymphoblastic 

Leukemia Treated Using the 

modified-CCG-1881 and 

CCG-1882 Protocols at 

Pediatric Center of Hue 

Central Hospital, Vietnam 

9  

Biomed J Sci & 

Tech Res| 

BJSTR. 

ISSN: 2574-1241 

 

 

 

Vol. 17, 

Issue 5, 

pp.1-4 

2019 

56 

Evaluating the Effectiveness 

of Ketamine Plus Atropin as 

Anesthesia for Intrathecal 

Chemotherapy and Bone 

Marrow Procedure at Hue 

6  

Journal of 

Surgery, 

Operative 

Techniques and 

Anesthesia 

 

 

Vol.2019 2019 
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Central Hospital, Vietnam ISSN 2688-0873 

57 

Prevalence and Risk Factors 

for Hyponatremia in 

Preterm Infants 
1  

Macedonian 

Journal of 

Medical Sciences 

ISSN 18579655 

Scopus, 

IF 0.55; 

Q3 

 

Vol. 7 

No. 19 
2019 

58 

Predictions of Hypoxic-

Ischemic Encephalopathy 

by Umbilical Cord Blood 

Lactate in Newborns with 

Birth Asphyxia 

4  

Macedonian 

Journal of 

Medical Sciences 

ISSN 18579655 

Scopus, 

IF 0.55; 

Q3 

 

Vol. 7 

No. 21 
2019 

59 

Causes of Death in 

Childhood Acute 

Lymphoblastic Leukemia at 

Hue Central Hospital for 10 

Years 

4  

Global Pediatric 

Health 

ISSN 2333794X 

(SAGE 

publisher) 

Scopus, 

Q1 

 

 

Vol.7, 

pp.1-8 
2020 

60 

Long-term Outcome of 

Childhood Acute Myeloid 

Leukemia: A 10-year 

retrospective cohort study 

4  

Pediatric Reports 

ISSN 2036749X 

(PAGEPRESS 

publisher) 

Scopus, 

IF 0.45; 

Q3 

 
Vol.12No

.1, pp.22-

25 

2020 

61 

Measles Outbreak in 

Pediatric Oncology Patients 

at Hue Central Hospital 
2  

Macedonian 

Journal of 

Medical Sciences 

ISSN 18579655 

Scopus, 

IF 0.55; 

Q3 

 

Vol. 8, 

pp.81-84 
2020 

62 

A Retrospective Cohort 

Study of Kawasaki Disease 

in Hue Central Hospital for 

10 Years (2010–2019) 

3  

Macedonian 

Journal of 

Medical Sciences 

ISSN 18579655 

Scopus, 

IF 0.55; 

Q3 

 
Vol. 8, 

pp. 99-

103 

2020 

63 

Cranial ultrasonography can 

predict the 

neurodevelopmental 

outcomes in preterm 

neonates? 

6  

Medical Science 

ISSN 2321-7359 

 

ISI 

 
24(104), 

pp. 2045-

2051 

 

2020 

64 

A case study of three 

patients with 

mucopolysaccharidoses in 

Hue Central Hospital 4  

SAGE Open 

Medical Case 

Reports 

ISSN: 2050-

313X 

(SAGE 

publishing) 

ISI 

 

Vol.8, 

pp.1-5 
2020 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

(ISI/Scpous) mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 09. 

H-index: 03 
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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 quan 

cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 
Số tác giả 

1     

2     

…     

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS 

hoặc cấp bằng TS: 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...) 

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, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc 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 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      

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: 

Chủ nhiệm đề tài nhánh KH-CN độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ 

của bệnh do Cryptosporidium parvum gây ra ở bò lây sang người và xây dựng quy trình 

chẩn đoán nhanh”. Mã 13/HĐ-TNMT, Đại học Huế - 08/8/2012. 

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)      
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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. 

 Huế, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

 Người đăng ký 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 

 

  

 


