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

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

Ảnh mầu 

4x6 

(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: Nội Tiêu hóa 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG

2. Ngày tháng năm sinh: 29-9-1970; Nam □; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;          Tôn giáo: Phật 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

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

tỉnh):  162 B/3 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 162 B/3 Trường Chinh,

phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại nhà riêng: …; Điện thoại di động: 0903164690; E-mail: 

drkhanhtuong@gmail.com 

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

 Từ năm 1996 đến năm 2011: Giảng viên Bộ môn Nội - trường Đại học Y khoa Phạm

Ngọc Thạch

 Từ năm 2012 đến năm 2015: Phó Trưởng phòng Quản lý Thực hành Lâm sàng -

trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 Từ năm 2016 đến nay: Trưởng phòng Phòng Quản Lý Thực Hành - trường Đại học

Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 Từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2018: Phó Trưởng Bộ môn Nội - trường Đại học Y

khoa Phạm Ngọc Thạch

 Từ tháng 3/2018 đến nay: Trưởng Bộ môn Nội - trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc

Thạch
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Từ tháng 11/2018 đến nay: Phó Trưởng Khoa Y - trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch 

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trưởng phòng Quản lý Thực 

hành Lâm sàng; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng Quản lý Thực hành Lâm sàng 

Cơ quan công tác hiện nay: trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

Địa chỉ cơ quan: 2 Dương Quang Trung, phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: 02838652435 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không 

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): không           

9. Trình độ đào tạo 

- Được cấp bằng Đại học ngày 5 tháng 9 năm 1994, ngành: Y học, chuyên ngành: Đa khoa 

Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 16 tháng 5 năm 2000, ngành: Y học, chuyên ngành: Nội khoa 

Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng Chuyên khoa cấp II ngày 05 tháng 05 năm 2015, chuyên ngành: Nội 

Tổng Quát. Nơi cấp bằng Chuyên khoa cấp II: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 - Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 25 tháng 5 năm 2016 ngành: Y học, chuyên ngành: Nội tiêu 

hóa. Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Đại học Y Dược – Đại học Huế, 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: Trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch  

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

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu giá trị các phương pháp đánh giá xơ hóa gan 

- Nghiên cứu bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 

- Đánh giá hiệu quả các phác đồ điều trị nhiễm Helicobacter pylori 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) …… …….NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng): 07 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (4 HVCH, 2 BSNT và 1 CK2)  

- Đã hoàn thành (số lượng): 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 

- Đã công bố 40 bài báo Khoa học, trong đó 07 bài báo Khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 05 quyển, trong đó cả 05 quyển thuộc nhà xuất bản có uy tín, 

trong đó 02 cuốn chuyên khảo 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 

tế: 0 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Chiến sĩ Thi đua cấp Thành phố năm 2013 của UBND TPHCM. Quyết định số 

5237/QĐUB ngày 24/9/2013 do Chủ tịch UBNN TPHCM ký 

- Bằng khen UBND TPHCM “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên 

tục” quyết định số 5030/QĐUB ngày 13/10/2014. 

- Đề tài đạt giải 1 tại Hội Nghị Khoa học sau Đại học – lần thứ VII của trường Đại học Y 

Dược Huế 2015 

- Giấy khen xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch năm 2013. 16/7/2013 Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. 

- Giấy khen “Giỏi và điểm học tập cao nhất theo cấp đào tạo” do trường ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch cấp ngày 18/5/2015 do hiệu trưởng Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch ký. 

- Chiến sĩ Thi đua cấp Thành phố năm 2016, 2019 của UBND TPHCM  

- Giấy khen: “Đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2019”, do Ban Chấp hành Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM, 

QD9 387-QD9/ĐUK ngày 9/5/2019. 

16. Kỷ luật: không có          

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

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

- Tổng số năm: 24 năm 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ 
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh 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: □ 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …số bằng: …………..; năm cấp:…….. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài □: 

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

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

d) Đối tượng khác □ ; Diễn giải: ........................................................................................... 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): bằng C Anh văn, Toefl, Ngoại ngữ Bậc 4 theo quy 

định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

 

 

 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn 

Số đồ 

án, khóa 

luận 

tốt  nghiệp 

ĐHđã hướng 

dẫn 

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         150 12 162/504/112 

2 2015-2016     75 92 167/527/96 

3 2016-2017          1 (70 giờ)  78 92 170/576/96 

3 năm học cuối 

4 2017-2018 
    

80 92 172/714/96 

5 2018-2019   3 (210 giờ)  65 92 157/504/96 

6 2019-2020   3 (210 giờ)  62 92 154/672/96 
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS 

hoặc HV 

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/  

BSNT 

Chính Phụ 

1 
Phan Thị Thùy 

Dung 
 X X  2014-2017 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

20/4/2018 

1430/QĐ-

TĐHYKPNT 

 

2 
Nguyễn Hồng 

Thanh 
 X X  2016-2018 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

10/4/2019 

39/K6/ CH-

N/2018 

3 
Nguyễn Thị 

Nguyệt Ánh 
 X X  2016-2018 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

25/3/2019. 

946/QĐ-

TĐHYKPNT 

4 Huỳnh Tấn Tài  X X  2016-2018 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

10/4/2019 

38/K6/ CH-

N/2018 

5 
Trần Phạm 

Phương Thư 
 X X  2017-2019 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

20/3/2020 

957/QĐ-

TTHYKPNT 

6 
Phạm Quang 

Thiên Phú 
 X X  2017-2019 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

20/3/2020 

954/QĐ-

TTHYKPNT 

7 
Hồ Thanh 

Nhân 
 X X  2017-2019 

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

20/3/2020 

957/QĐ-

TTHYKPNT 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

Sau khi bảo vệ học vị 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 CS GDĐH(Số 

văn bản xác nhận 

sử dụng sách) 

1 Xơ hoá gan, 

từ lý thuyết 

đến thực hành 

lâm sàng 

CK NXB Đại học 

Huế (ISBN: 

978-604-974-

068-8) 2018,        

tái bản 2019 

01 X 
 

1812/ GCN-

TĐHYKPNT 

2 Phân tích xét 

nghiệm sinh 

hoá gan và 

các dấu ấn  

virus viêm 

gan 

TK NXB Đại học 

Huế  (ISBN: 

978-604-974-

068-8) 2018 

01 X 
 

1813/GCN-

TĐHYKPNT 

3 Gan nhiễm 

mỡ 

CK NXB Y học 

(ISBN:978-

604-66-4203-9)  

2019 

01 X 
 

2259/GCN-

TĐHYKPNT 

4 Triêu chứng 

học và Bệnh 

học Nội khoa 

GT NXB Y học 

(ISBN:978-

604-66-4203-9)  

2020 

34 X 94 – 99; 

110 – 118;  

757 – 810 

2232/GCN-

TĐHYKPNT 

5 Điều trị bệnh 

Nội khoa 

GT NXB Y học 

(ISBN:978-

604-66-4203-9)  

2020 

23 X  543-553; 

585-600 

2233/GCN-

TĐHYKPNT 

- 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 sách 

chuyên khảo  

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 PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

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

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có) 
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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 đánh dấu từ trang…. Đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

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

Trước bảo vệ 

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 

kết quả 

1 Nghiên cứu đánh giá 

mức độ xơ hóa gan 

bằng kỹ thuật tạo hình 

xung lực xạ âm và chỉ 

số Aspartate 

aminotransferase 

CN CS 2012.08 

Trường 

ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

số 1633 HĐ/ 

ĐHYPNT-

NCKH 

 2012-2015 24/2/2015 

Số 427/NTTL 

/TĐHYKPNT 

 

 

Sau bảo vệ luận án TS 

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 kết 

quả 

1 

Nghiên cứu giá trị các 

phương pháp đánh giá xơ 

hóa gan không xâm nhập 

trên bệnh nhân bị viêm gan 

nhiễm mỡ không do rượu 

CN CS.2015.02 

Trường ĐHYK 

Phạm Ngọc 

Thạch  

1419/ HĐ- 

ĐHYPNT-

NCKH 

2015-2017 4/1/2017 

26/TĐHYKPNT 

 

2 

Tình trạng xơ hóa gan và 

nhiễm mỡ gan khảo sát trên 

FibroScan ở bệnh nhân đái 

tháo đường típ 2 có bệnh 

gan nhiễm mỡ không do 

rượu 

CN CS.2018.16 

Trường ĐHYK 

Phạm Ngọc 

Thạch  

1556/ HĐ-

TĐHYKPNT 

 

2018-2020 08/6/2020 

2208/TĐHYKPNT 
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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 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 

Giai đoạn trước khi bảo vệ học vị TS 

TT Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

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 

1 

 

 

Vai trò của độ 

chênh Albumin 

huyết thanh – dịch 

màng bụng trong 

chẩn đoán nguyên 

nhân báng bụng 

03  Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859-1779 

 

  7, 2,   

21-26 

2003 

2 Nhân một trường 

hợp nhiễm giun 

lươn lan tỏa trên 

bệnh nhân sử dụng 

corticoid 

01 X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859-1779 

 

  11, 2, 

54-57 

2007 

3 Nhân một trường 

hợp nghi nhiễm 

schisotoma gây 

tăng áp lực tĩnh 

mạch cửa đầu tiên 

ở Việt Nam 

01 X Tạp chí khoa 

học Tiêu hóa 

Việt nam 

ISSN 

1859-0640 

  3, 9, 

561-

563 

2008 

4 Một ca lâm sàng: u 

phân 

01 X Tạp chí khoa 

học Tiêu hóa 

Việt nam 

ISSN 

1859-0640 

  4, 15, 

1011-

1014 

2009 

5 Báo cáo một trường 

hợp viêm gan tự 

miễn ở nam giới 

01 X Tạp chí khoa 

học Tiêu hóa 

Việt 

  5, 21, 

1464-

1468 

2010 
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nam/1859-

0640 

6 Bước đầu đánh giá 

vai trò của ngưỡng 

adenosine 

deaminase dịch cổ 

trướng để chẩn 

đoán lao màng 

bụng 

02  Tạp chí khoa 

học Tiêu hóa 

Việt nam 

ISSN 

1859-0640 

  4, 23, 

1559-

1565 

2011 

7 Đánh giá giá trị của 

APRI và FIB-4 

trong dự đoán xơ 

gan 

01 X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859-1779 

 

  1, 16, 

12-16 

2012 

8 Đánh giá ban đầu 

giá trị của kỹ thuật 

ghi hình xung lực 

xạ âm trong dự 

đoán xơ hóa gan 

trên bệnh nhân bị 

bệnh gan mạn 

02 

 

X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh  

ISSN 

1859-1779 

 

  3, 17, 

159-

165 

2013 

9 Đánh giá xơ hóa 

gan bằng kỹ thuật 

ghi hình xung lực 

xạ âm và chỉ số tỷ 

lệ aspartate 

aminotransferase 

trên tiểu cầu trong 

bệnh gan mạn 

02 

 

X Tạp chí Y 

Dược học/ 

ISSN 

 1859-3836 

 

  25,     

58-70 

2015 

10 Tiêu chảy mạn và 

đái tháo đường 

01 X Tạp chí khoa 

học Tiêu hóa 

Việt nam 

ISSN 

1859-0640 

  9, 40, 

2583-

2587 

 

2015 

11 So sánh kỹ thuật 

ghi hình xung lực 

xạ âm với đo độ 

đàn hồi thoáng qua 

trong đánh giá xơ 

hóa gan trên bệnh 

nhân bị viêm gan 

nhiễm mỡ không 

do rượu 

 

01 X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859-1779 

 

  2, 20, 

280-

287 

2016 
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Giai đoạn sau khi bảo vệ học vị TS 

TT Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

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 

12 Hiệu quả điều trị 

của phác đồ 4 

thuốc có 

Bismuth trong 

điều trị nhiễm 

Helicobacter 

Pylori 

01 X Tạp chí khoa 

học Tiêu hóa 

Việt nam 

ISSN 

1859-0640 

  9, 49, 

3067-

3073 

2017 

13 Predictors and 

Outcomes of 

Gastrointestinal 

Bleeding in 

Patients with 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

03 

 

X Journal of 

Vascular 

Medicine & 

Surgery 

ISSN 

2329-6925               
DOI: 10.4172/2

329-

6925.1000368 

IF: 

2.28 

 6, 4, 1-5 2018 

14 The role of 

ARFI and APRI 

in diagnosis of 

liver fibrosis on 

patients with 

common chronic 

liver diseases 

02 

 

X Imaging in 

Medicine/ 

ISSN  

1755-5191      
DOI: 10.14303/I

maging-

Medicine.10001

4 

 

Scopus 

2017 

IF 0.36 

 10, 5, 

133-138 

1/2018* 

15 The Role of 

Non-Invasive 

Methods In 

Evaluating Liver 

Fibrosis Of 

Patients With 

Non-Alcoholic 

Steatohepatitis 

02 

 

X Imaging in 

Medicine/ 

ISSN 

1755-5191        
DOI: 10.14303/I

maging-

Medicine.10001

23 

 

Scopus 

2017 

IF 0.36 

 10, 6, 

161-165 

1/2018* 

16 The value of 

acoustic 

radiation force 

impulse 

elastography in 

differentiating 

cirrhotic and 

non-cirrhotic 

03 

 

X Imaging in 

Medicine /    

ISSN 

1755-5191 
DOI: 10.14303/I

maging-

Medicine.10001

22 

Scopus 

2017 

IF 0.36 
 

 10, 6, 

155-158 

1/2018* 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4172%2F2329-6925.1000368
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4172%2F2329-6925.1000368
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4172%2F2329-6925.1000368
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.100014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.100014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.100014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.100014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000123
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000123
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000123
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000123
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000122
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000122
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000122
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14303%2FImaging-Medicine.1000122
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ascites 

17 Study of clinical 

characteristics of 

obstructive sleep 

apnea syndrome 

(OSA) in 

patients with 

COPD          

03  Journal of 

Functional 

Ventilation 

and 

Pulmonology/ 

ISSN 

2650-1988 

DOI: 

10.12699/jfvpul

m.9.29.2018.15 

  29, 9, 

10-15 

2018 

18 Increase of 

alveolar nitric 

oxide 

concentration in 

patients with 

sleep apnea and 

its correlation 

with nocturnal 

hypox- emia and 

sleep apnea 

severity 

03  Journal of 

Functional 

Ventilation 

and 

Pulmonology/ 

ISSN 

 2650-1988 
DOI: 

10.12699/jfvpul

m.9.29.2018.32  

  29, 9, 

32-37 

2018 

19 So sánh hiệu quả 

của phác đồ 4 

thuốc có bismuth 

với phác đồ 

3thuốc có 

levofloxacin 

trong diệt trừ 

Helicobacter 

pylori lần đầu 

 

01 X Tạp chí Y học 

Việt Nam/  

ISSN  

1859-1868 

  Số 

chuyên 

đề, 472, 

164-170 

2018 

20 Hiệu quả của 

phác đồ 4 thuốc 

có levofloxacin 

cho bệnh nhân 

nhiễm 

Helicobacter 

pylori thất bại 

điều trị lần đầu 

với phác đồ 3 

thuốc chuẩn 

 

01 X Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN 

 1859-1868 

  1, 474, 

96-99 

2019 

21 Hiệu quả của 

phác đồ kép liều 

cao trong tiệt trừ 

Helicobacter 

pylori trên bệnh 

nhân đã thất bại 

phác đồ 3 thuốc 

chuẩn 

01 X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ 

ISSN 

1859-1779 

 

  2, 23, 

254-258 

2019 
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22 Đánh giá xơ hóa 

gan nặng bằng 

phối hợp kỹ 

thuật ARFI với 

thang điểm xơ 

hóa NAFLD trên 

bệnh nhân viêm 

gan nhiễm mỡ 

không do rượu 

 

01 X Tạp chí Y 

Dược học 

Quân sự/  

ISSN  

1859-0748 

  3, 44, 

12-20 

2019 

23 Thực trạng chẩn 

đoán và điều trị 

nhiễm 

Helicobacter 

pylori tại ba 

bệnh viện quận 

trong thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

03 X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ 

ISSN 

1859-1779 

 

  3, 23, 

389-394 

2019 

24 Đặc điểm mô 

bệnh học và xơ 

hóa gan đánh giá 

bằng các phương 

pháp không xâm 

lấn trên bệnh 

nhân viêm gan 

nhiễm mỡ không 

do rượu 

 

02 X Y học thành 

phố Hồ Chí 

Minh/  

ISSN 

1859-1779 

 

  2, 23, 

118-124 

2019 

25 Giá trị của siêu 

âm đàn hồi xung 

lực tán xạ âm 

trong dự đoán 

giãn tĩnh mạch 

thực quản ở 

bệnh nhân xơ 

gan còn bù 

 

01 X Tạp chí Y 

Dược học 

Quân sự/  

ISSN 

 1859-0748 

  4, 13-19 2019 

26 Đánh giá đáp 

ứng xơ hóa gan 

bằng đo độ đàn 

hồi thoáng qua 

và APRI ở bệnh 

nhân viêm gan B 

mạn được điều 

trị bằng 

Tenofovir 

Desoproxil 

Fumarate 

 

01 X Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN 

 1859-1868 

  2, 479, 

4-7 

2019 

27 The effect of 

ARFI and APRI 

on the diagnosis 

of liver fibrosis 

03 

 

X European 

Society of 

Radiology 
DOI: 

IF 

4.027   

 

 Scien-

tific-

exhibit 

11 pages 

2019 
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in patients with 

common 

chronic liver 

diseases 

 

10.26044/ecr201

9/C-0076 
 

28 Non-Alcoholic 

Fatty Liver 

Disease in 

Patients with 

Type 2 Diabetes: 

Evaluation of 

Hepatic Fibrosis 

and Steatosis 

Using Fibroscan 

 

06 

 

X Diagnostics/  

ISSN  

2075-4418 

 

 DOI: 10.3390/

diagnostics100

30159 

 

Scopus 

Q2, 

IF: 

2.489 

 10, 159, 

1-11 

2020 

29 A Rare Case 

Report of 

Primary 

Eosinophilic 

Colitis 

 

01 X Biomedical 

Journal of 

Scientific & 

Technical 

Research 

(BJSTR)/ 

ISSN 

 0275-1241 

DOI: 

10.26717/BJS

TR.2020.26.00

4346  

 

  26, 3, 

19921-

19923 

2020 

30 The Eradication 

Rate of 

Levofloxacin 

containing 

Quadruple 

therapy for the 

First-Line 

treatment of 

Helicobacter 

Pylori 

01 X Biomedical 

Journal of 

Scientific & 

Technical 

Research 

(BJSTR)/ 

ISSN 

0275-1241 

  

DOI: 

10.26717/BJS

TR.2020.27.00

4451  

 

IF: 

0.548 

 27, 1, 

20494-

20496 

2020 

31 High-dose PPI-

Amoxicillin 

Dual Therapy 

for First-Line 

Helicobacter 

pylori Therapy 

01 X Biomedical 

Journal of 

Scientific & 

Technical 

Research 

(BJSTR)/ 

ISSN 

0275-1241    

DOI: 

10.26717/BJS

TR.2020.27.00

4452  

IF: 

0.548 

 27, 1, 

20497-

20500 

2020 
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32 A Rare Case of 

Large Solid 

Pseudopapillary 

Tumor in a 

Child 

 

03 

 

X American 

Journal of 

Case Report 

(Am J Case 

Rep)/  

ISSN  

1941-5923 

 DOI  

10.12659/AJC

R.923990. 

ISI 

Scopus 

 

 21, 

e923990 

2020 

33 Magnetic 

Resonance 

Imaging 

Findings and 

Their 

Association with 

Electroencephal

ogra-m Data in 

Children with 

Partial Epilepsy 

04 

 

 Cureus/  

ISSN 

2168-8184.   

DOI  10.7759/

cureus.7922 

 

 

ISI  12, 5, 

e7922 

2020 

34 Mối tương quan 

giữa mức độ 

nhiễm mỡ và xơ 

hoá gan ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường típ 2 

02 X Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN 

 1859-1868 

  1, 488, 

21-25 

2020 

35 Tỷ lệ tiệt trừ của 

phác đồ bốn 

thuốc chứa 

levofloxacin 

trong điều trị 

nhiễm 

Helicobacter 

Pylori lần đầu 

01 X Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN  

1859-1868 

  2, 488, 

23-26 

2020 

36 Tần suất có tổn 

thương đại tràng 

ở bệnh nhân có 

triệu chứng của 

hội chứng ruột 

kích thích theo 

ROME IV 

02 

 

X Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN  

1859-1868 

  1, 489, 

11-15 

2020 

37 So sánh tỷ lệ tiệt 

trừ Helicobacter 

Pylori của phác 

đồ 4 thuốc chứa 

levofloxacin với 

phác đồ 3 thuốc 

01  Tạp chí Y 

Dược học Lâm 

sàng 108/ 

ISSN 

 1859-2872 

  15, 4, 

58-64 

2020 

https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.7922
https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.7922
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chứa 

levofloxacin ở 

bệnh nhân thất 

bại với phác đồ 

3 thuốc chuẩn   

            

38 Yếu tố nguy cơ 

dự đoán xơ hoá 

gan tiến triển 

trên bệnh nhân 

đái tháo đường 

type 2 bị bệnh 

gan nhiễm mỡ 

không do rượu 

 

01  Tạp chí Y 

Dược học Lâm 

sàng 108/ 

ISSN  

1859-2872 

  15, 4, 

73-78 

2020 

39 Bismuth 

quadruple 

therapy versus 

levofloxacin 

triple therapy for 

first-line 

Helicobacter 

pylori 

eradication 

treatment: 

multicenter 

study 

 

05 X MEDICAL 

SCIENCE/ 

ISSN 

2321–7359 

 

 

ISI  24,104, 

2245-

2250 

2020 

40 Tần suất bệnh 

gan nhiễm mỡ 

không do rượu ở 

bệnh nhân đái 

tháo đường típ 2 

dựa trên 

Fibroscan 

 

01 X Tạp chí Gan 

mật Việt Nam 

ISSN 

1895-0640 

  41,  

40-45 

2020 

 

* 1/2018 tạp chí vẫn còn trong danh sách tạp chí Scopus 

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

tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc cấp được cấp bằng TS: 06 

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 nhậnPGS đối với ứng viên 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         
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2         

…     

….     

 

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

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

………………………………………………………………………………………………. 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế 

TT Tên giải thưởng Cơ quan/tổ chức 

ra quyết định 

Số quyết định và 

ngày, tháng, năm 

Số tác giả 

1         

2     

3     

 

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

cấp bằng TS:……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

7.4. Tác phẩm nghệ thuật , thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế 

TT Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cấp Quốc gia/ 

Quốc tế 

Số tác giả 

1          

2      

3      

 

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

cấp bằng TS:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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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 và phát triển chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học của 

Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. Chủ trì và tham gia phát triển chương trình Đào tạo 

Đại học và Sau Đại học chuyên ngành Nội khoa của Bộ môn Nội, Trường ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

- Tham gia xây dựng thành công mô hình Viện-Trường thí điểm với bệnh viện Nhân Dân 

115 do Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì  

- Tham gia ký kết thành công hợp đồng Viện Trường với 54 cơ sở Y tế là cơ sở thực hành 

lâm sàng của trường. 

- Tham gia góp ý cho Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức 

đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Chịu trách nhiệm trong việc phối hợp 

với các Bệnh viện để triển khai Nghị định. 

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: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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/+ 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. 

TP HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

   NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

       TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG 


