Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN
Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: GIÁO SƯ
Mã hồ sơ: ………………….

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên þ ;

Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: ……Y HỌC…………….;

Chuyên ngành: ……NGOẠI KHOA…………..

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: …TRẦN TRUNG DŨNG……………………………………
2. Ngày tháng năm sinh: …20/5/1976…; Nam þ ; Nữ

; Quốc tịch: VIỆT NAM

Dân tộc: …KINH…………………….; Tôn giáo: …KHÔNG…………………..
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

þ

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): TRẦN PHÚ, CHƯƠNG MỸ, HÀ
NỘI…………………………………….
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện,
tỉnh):…SỐ 1 NGÕ 64 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ
NỘI………………………………………..………………………………………..…
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): SỐ 8 ĐẶNG VĂN NGỮ,
PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI………………………….
Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0983762005……………………;
E-mail:…dungbacsy@hmu.edu.vn; dungbacsy@dungbacsy.com
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 1994 đến năm: 2000 Sinh viên, Trường Đại học Y Hà nội
Từ năm 2001 đến năm: 2004 Bác sỹ nội trú Bệnh viện Việt Đức và Trường Đại Học Y Hà nội
Từ năm 2005 đến nay
Giảng viên Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà nội
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Từ năm 2005 đến 2015
Giảng viên Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà nội, Bác sỹ Bệnh
viện Việt Đức
Từ năm 2012 đến nay Trưởng phân môn Chấn thương chỉnh hình, Bộ môn Ngoại, Trường Đại
Học Y Hà Nội
Từ năm 2015- tháng 3/2020 Giảng viên bộ môn Ngoại kiêm nhiệm phó giám đốc bệnh viện Xanh
Pôn
Từ năm 2016 đến nay Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật thần kinh, bệnh
viện Đại Học Y Hà Nội

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng khoa CTCH và PTTK, bệnh viện Đại Học Y Hà Nội;
Chức vụ cao nhất đã qua: phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn
Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại Học Y Hà Nội……………..…………………
Địa chỉ cơ quan: …Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội…………..…………………
Điện thoại cơ quan:…… 0439285310………..……………………………………………
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….……
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):
……………..………
……………………………………………………………
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH ngày 7 tháng 09 năm 2000, ngành: Y, chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước):
Trường Đại học Y Hà nội, Việt nam
- Được cấp bằng BSNTBV ngày 20 tháng 10 năm 2005, ngành: Y, chuyên ngành: Ngoại khoa
Nơi cấp bằng BSNTBV (trường, nước): Trường Đại học Y Hà nội, Việt nam
- Được cấp bằng ThS ngày 14 tháng 08 năm 2009, ngành: Y, chuyên ngành: Ngoại khoa
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước):
Trường Đại Học Y Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng TS ngày 01 tháng 3 năm 2012, ngành: Y, chuyên ngành: Ngoại Chấn thương
chỉnh hình
Nơi cấp bằng TS (trường, nước):
Trường Đại Học Y Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng
, ngành:
, chuyên ngành:
Nơi cấp bằng
(trường, nước):
- 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 ...20… tháng …01… năm 2015,
ngành: ….Y học……………………………………………..…………………………….
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh …GS….. tại HĐGS cơ sở: Trường Đại Học Y
Hà Nội
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12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh ..GS.. tại HĐGS ngành, liên ngành: ..Y HỌC..
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Nghiên cứu điều trị các tổn thương khớp gối do chấn thương thể thao
- Nghiên cứu tạo hình xương khớp trong trong điều trị các bệnh lý u xương ác tính
- Nghiên cứu phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng
- Nghiên cứu điều trị các bệnh lý và chấn thương khớp vai bằng phẫu thuật
- Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chèn ép thần kinh giữa trong hội chứng ống cổ tay

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) ..01… NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) ...30... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn
ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng ...09 đề tài….. cấp cơ sở; số
lượng ..01 đề tài.. cấp Bộ/Thành phố
- Đã công bố 125 bài báo KH, trong đó 20 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) …01…… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 13 cuốn, trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc
tế: ……….
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): …chiến sĩ thi đua cơ sở,
bằng khen của chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố……..
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: …đạt yêu cầu………………...
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):
- Tổng số …19…. năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

TT

Năm học

Số lượng NCS
đã hướng dẫn
Chính

Phụ

Số đồ án,
Số lượng
khóa luận
ThS/CK2/
tốt nghiệp
BSNT đã
ĐH đã HD
hướng dẫn

Số lượng giờ
giảng dạy trực
tiếp trên lớp
ĐH

SĐH

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

1 2012-2013

3

87

416

503/360

2 2013-2014

3

87

416

503/360
3

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN
3 2014-2015
2
2
234
235
469/320
4 2015-2016

1

5

168

176

344/320

5 2016-2017

2

6

104

231

335/320

2

104

231

335/360

5

87

248

335/360

5

87

416

503/360

3 năm học cuối
6 2017-2018
7

2018-2019

8

2019-2020

1

(*) - 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:…………Anh văn………………………
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH

; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………

- Bảo vệ luận văn ThS
năm……

hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: ……….

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): …IELTS 6.0………………………………………
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Họ tên NCS
hoặc
TT
HVCH/CK2/B
SNT

1

Trần Quốc Lâm

Đối tượng

NCS
x

Trách nhiệm
hướng dẫn

HVCH/
CK2/ Chính Phụ
BSNT
x

Thời gian
Ngày, tháng,
hướng dẫn
năm được cấp
Cơ sở đào tạo
từ … đến
bằng/có quyết
…
định cấp bằng
2015-2018

Trường
ĐHYHN

22/8/2018
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2
…

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

TT

Tên sách

Loại
sách
Số
(CK, Nhà xuất bản và năm
tác
GT,
xuất bản
giả
TK,
HD)

Xác nhận của cơ
Phần biên
Chủ
sở GDĐH (số văn
soạn (từ trang
biên
bản xác nhận sử
… đến trang)
dụng sách)

Trước khi được công nhận PGS
Tạo hình dây chằng
1 chéo trước khớp gối
qua nội soi

TK

Nhà xuất bản Y học 2014

1

CB

Các thang điểm đánh
trong
chấn
2 giá
thương chỉnh hình

TK

Nhà xuất bản Y học 2014

1

CB

Bài giảng Bệnh học
3 Ngoại khoa

GT

Nhà xuất bản Y học2013

19

Bài giảng Kỹ năng Y
4 khoa

GT

Nhà xuất bản Y học2013

70

Bài giảng Dạy – học
lâm sàng qua tình
5 huống

GT

Nhà xuất bản Y học2013

60

Viết 3/34 bài
Trang 156-174
Viết 1/75 bài
Trang 288-291
Viết 2/14 phần
Trang 31-52
Trang 156-163

Phẫu thuật nội soi
6 khớp gối

TK

Nhà xuất bản Y học2014

10

Viết 1/15 bài.
Trang 190-198

Sau khi được công nhận PGS
Chẩn đoán và điều trị
7 gãy xương trật khớp
chi trên

GT

Nhà xuất bản Y học2020

CB

Chẩn đoán và điều trị
8 gãy xương trật khớp
chi dưới

GT

Nhà xuất bản Y học2020

CB

Phẫu thuật nội soi và
9 thay khớp vai

CK

Nhà xuất bản Y học2020

CB

Phẫu thuật tạo hình
10 xương khớp trong
điều trị u xương ác

CK

Nhà xuất bản Y học2020

CB
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tính
Phẫu thuật nội soi tạo
11 hình dây chằng chéo
sau

CK

Nhà xuất bản Y học2020

CB

Phẫu thuật thay khớp
12 gối

CK

Nhà xuất bản Y học2020

CB

Phẫu thuật nội soi
13 điều trị hội chứng
ống cổ tay

CK

Nhà xuất bản Y học2020

CB

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:
……không………….
Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất
bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD:
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 1756; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu
TT

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

Mã số và Thời gian Thời gian
cấp quản lý thực hiện nghiệm thu
PCN/
(ngày,
TK
tháng,
năm)/Xếp
loại KQ

Trước khi được công nhận PGS
1

2

3

4

5

Nhận xét kết quả phẫu thuật khâu nối gân duỗi bàn
CN
tay

Cấp cơ sở

Nhận xét kết quả phẫu thuật kết hợp xương nẹp
CN
DHS điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi

Cấp cơ sở

Nhận xét kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn bộ
CN
tại Bệnh viện Việt Đức

Cấp cơ sở

Đánh giá kết quả xa nội soi khớp gối cắt sụn chêm
CN
rách tại bệnh viện Việt Đức

Cấp cơ sở

Nhận xét kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển ở
CN
người cao tuổi bằng phẫu thuật thay khớp háng bán
phần

Cấp cơ sở

2011-2012

10/8/2012
xuất xắc

2011-2012

2/10/2012
xuất xắc

2011-2012

10/1/2013
xuất xắc

2012-2013

6/4/2013
xuất xắc

2012-2013

11/2/2014
xuất xắc
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7

8

9

Nhận xét kết quả điều trị gãy đầu dưới xương quay
CN
tại bệnh viện Việt Đức

Cấp cơ sở

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh
CN
nhân hội chứng ống cổ tay được phẫu thuật tại bệnh
viện Đại Học Y Hà Nội

Cấp cơ sở

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán
CN
hình ảnh của bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng
tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Cấp cơ sở

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nội soi tạo hình
TK
dây chằng chéo trước khớp gối bằng mảnh ghép
đồng loại

Cấp Bộ

2013-2014

10/3/2014
xuất xắc

2012-2013

5/3/2014
đạt

2013-2014

11/9/2014
đạt

TK.CT

2009-2012

2013
đạt

Sau khi được công nhận PGS
10

Nghiên cứu chế tạo mảnh vá hộp sọ và lồi cầu
Cấp TP
2018-2020 19/06/2020
CN
xương hàm dưới bằng công nghệ 3D từ vật liệu C01C-03/01xuất xắc
PEEK
2018-3

Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm;
TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)
7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố
TT

Tên bài báo/báo cáo KH

Số Là Tên tạp chí Loại Tạp Số Tập, số, trang Năm
tác tác hoặc kỷ yếu chí quốc lần
công
giả giả
khoa
tế uy tín: trích
bố
chín học/ISSN
ISI,
dẫn
h
hoặc ISBN Scopus (khô
(IF, Qi) ng
tính
tự
trích
dẫn)

Trước khi được công nhận Phó giáo sư
1 Tổn thương co gấp và khép ngón cái 4
do xơ hóa cơ khép và cơ gấp ngắn
ngón cái: nhân một trường hợp

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

60(5): 71-74

2009
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2 Tạo hình lại dây chằng chéo trước 5
khớp gối bằng mảnh ghép gân
Achille đồng loại bảo quản lạnh sâu:
nhân một trường hợp tại bệnh viện
Việt Đức

x

Tạp chí Y học
Thực hành

DB:219-222

2008

3 Lịch sử phẫu thuật tạo hình dây 2
chằng chéo trước khớp gối

x

Tạp chí Ngoại
khoa

58(2):1-6

2008

4 Các phương pháp tạo hình dây 2
chằng chéo trước khớp gối

x

Tạp chí Ngoại
khoa

60(1):1-8

2010

5 Đánh giá kết quả ghép gân đồng loại 3
thực nghiệm trên thỏ

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

66(1):1-8

2010

6 Nội soi khớp vai điều trị bệnh đa u 3
sụn bao hoạt dịch (synovial
chondromatosis) màng hoạt dịch

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

7 Đặc điểm siêu cấu trúc mảnh ghép 6
gân đồng loại sau xử lý bằng tia
Gamma

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

8 Hội chứng ống cổ tay do lắng đọng 1
hạt Tophi trong bệnh Gout: nhân
một trường hợp

x Tạp chí Thông
tin Y dược

9 Kết quả tạo hình dây chằng chéo 4
trước khớp gối qua nội soi bằng
mảnh ghép gân Achille đồng loại
bảo quản lạnh sâu

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

10 Nhận xét kết quả thay khớp gối với 1
kỹ thuật “Gap technique cải tiến

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

11 Nhận xét kết quả phẫu thuật thay 2
khớp gối toàn bộ tại bệnh viện Đại
Học Y Hà Nội

x

Tạp chí Y học
thực hành

12 Sử dụng robot trong phẫu thuật thay 1
khớp gối toàn bộ

x

Tạp chí
Nghiên cứu y
học

13 Nhận xét kết quả điều trị thoái hoá 3
khớp gối bằng phẫu thuật thay khớp
gối toàn bộ

x

Tạp chí Y học
Thực hành

67(2):121-124 2010

69(4):84-88

2010

9:39-40

2010

71(6):92-98

2010

80(3B):151-156 2012

810(3):20-22

2012

80(3C):233-237 2012

916(5):41-44

2014
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14 Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận 1
lâm sàng của bệnh nhân thoái hóa
khớp gối được phẫu thuật thay khớp
gối tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

x

Tạp chí Y học
Thực hành

923(6):16-17

2014

15 Sử dụng mảnh ghép gân Achille 2
đồng loại tạo hình dây chằng chéo
trước khớp gối qua nội soi

x

Tạp chí
Nghiên cứu y
học

85(5):53-59

2013

16 Sử dụng “chỉ số góc D” để tiên 1
lượng khả năng can thiệp phần mềm
trước mổ trong phẫu thuật thay khớp
gối toàn bộ

x

Tạp chí Y học
Thực hành

906(2):26-27

2014

17 Kết quả xa điều trị rách sụn chêm 2
khớp gối bằng phẫu thuật nội soi

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

87(2):113-119 2014

18 Đánh giá kết quả tạo hình dây chằng 1
chéo sau khớp gối qua nội soi bằng
gân bán gân và gân cơ thon

x

Tạp chí Y học
Thực hành

902(1):45-47

19 Đường kính ứng dụng của gân 2
Achille đồng loại trong phẫu thuật
tạo hình dây chằng chéo trước khớp
gối qua nội soi

x

Tạp chí Y học
Việt nam

20 Nhận xét kết quả cấy vi khuẩn 2
thường quy của quy trình thu nhận,
xử lý và bảo quản mô ghép gân đồng
loại

x

Tạp chí Y học
Thực hành

906(2):83-85

2014

21 Đặc điểm mảnh ghép gân đồng loại 2
sử dụng cho phẫu thuật tạo hình dây
chằng chéo trước khớp gối

x

Tạp chí Y học
Việt nam

417(2):12-17

2014

22 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 2
tổn thương giải phẫu bệnh của đứt
dây chằng chéo trước khớp gối do
chấn thương

x

Tạp chí Y học
Thực hành

908(3):131-134 2014

23 Chỉ định và kỹ thuật phẫu thuật nội 1
soi khớp háng

x Tạp chí Nghiên
cứu y học

80(3B):167-170 2012

24 Đặc điểm tổn thương đại thể đứt dây 2
chằng chéo trước khớp gối qua 200
trường hợp phẫu thuật

x Tạp chí Nghiên
cứu Y học

88(3): 68-73

25 Tổn thương nhánh cảm giác của thần 2
kinh hiển khi lấy gân bán gân và gân
cơ thon trong phẫu thuật tạo hình dây
chằng chéo trước khớp gối

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

2014

417(1):106-108 2014

418(5):73-76

2014

2014
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26 Một số đặc điểm của các trẽ gân phụ 3
của gân bán gân và gân cơ thon liên
quan đến kỹ thuật lấy gân trong phẫu
thuật tạo hình dây chằng chéo trước
khớp gối qua nội soi

x

Tạp chí Y học
Thực hành

909(3):91-93

2014

27 Đặc điểm tổn thương rách sụn chêm 1
khớp gối do chấn thương tại bệnh
viện Việt Đức

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

417(1):96-99

2014

28 Đánh giá kết quả tạo hình dây chằng 2
chéo trước kỹ thuật hai bó qua nội soi

x

Tạp chí Y học
Thực hành

29 Nhận xét kết quả điều trị u sụn màng 2
hoạt dịch khớp gối qua nội soi

x Tạp chí Y Dược
lâm sang 108

30 Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp 2
gối nhiễm khuẩn bằng phẫu thuật
nội soi tại bệnh viện Đại Học Y Hà
Nội

x

Tạp chí Y học
Thực hành

31 Điều trị mất vững khớp vai tái diễn 1
bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện
Đại Học Y Hà Nội

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

32 Điều trị phẫu thuật hội chứng ống cổ 2
tay tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

x

Tạp chí
Nghiên cứu y
học

80(3C):209-214 2012

33 Siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi 4
sau phẫu thuật điều trị hội chứng
ống cổ tay ở bệnh viện Đại Học Y
Hà Nội

x

Tạp chí Y học
Thực hành

915(4):144-146 2014

34 Nhận xét kết quả điều trị hội chứng 1
ống cổ tay bằng phẫu thuật ít xâm
lấn tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

x

Tạp chí Y học
Thực hành

924(7):49-51

2014

35 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và 2
cận lâm sàng của bệnh nhân gãy liên
mấu chuyển xương đùi ở người cao
tuổi được phẫu thuật thay khớp háng
bán phần

x

Tạp chí Y học
thực hành

902(1):15-17

2013

36 Nhận xét đặc điểm tổn thương và 1
các kỹ thuật thay khớp háng tại bệnh
viện Đại Học Y Hà Nội

x

Tạp chí Y học
thực hành

893(11):62-64 2013

37 Đánh giá kết quả phẫu thuật thay 2
khớp háng bán phần điều trị gãy liên
mấu chuyển xương đùi ở người cao
tuổi

x

Tạp chí Y học
Quân sự

295(1):39-41

909(3):135-138 2014
9(4):63-68

2014

915(4):184-187 2014

414(2):39-42

2014

2014
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38 Nhận xét kết quả phẫu thuật thay 1
khớp háng toàn bộ với đường mổ
nhỏ điều trị gãy cổ xương đùi do
chấn thương

x

Tạp chí Y học
Thực hành

907(3):9-11

2014

39 Điều trị gãy liên mấu chuyển xương 3
đùi bằng nẹp DHS tại bệnh viện Việt
Đức

x

Tạp chí
Nghiên cứu y
học

84(4):69-75

2013

40 Điều trị biến dạng khuỷu vẹo vào 1
trong với kỹ thuật đục xương sửa
trục có sử dụng định vị góc bằng
kim Kirchner

x

Tạp chí
Nghiên cứu Y
học

88(4):61-73

2014

41 Xác định góc xoay trong của khuỷu 2
và mối liên quan với góc vẹo trong
của khuỷu trong tổn thương biến
dạng vẹo khuỷu vào trong ở trẻ em

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

42 Đánh giá kết quả phẫu thuật thương 3
tích gân duỗi tại bệnh viện Việt Đức

x

Tạp chí
Nghiên cứu y
học

43 Nhận xét kết quả điều trị kết hợp 2
xương bằng nẹp vít điều trị gãy kín
hai xương cẳng tay

x

Tạp chí Y học
Thực hành

44 Đánh giá kết quả điều trị hội chứng 1
De Quarvain bằng tiêm Corticoid tại
chỗ

x

Tạp chí Y học
Thực hành

903(1):86-88

2014

45 Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật 2
hội chứng De Quarvain tại bệnh viện
Đại Học Y Hà nội

x

Tạp chí Y học
Việt nam

416(2):86-89

2014

46 Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật 1
tổn thương ngón tay lò xo

x

Tạp chí Y
Dược Học
Quân Sự

47 Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận 2
lâm sàng gãy hở hai xương cẳng
chân ở người lớn tại bệnh viện Việt
Đức

x

Tạp chí Y học
Thực hành

913(2):60-62

2014

48 Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp 2
xương nẹp vít – ghép xương chậu
điều trị khớp giả không liền xương
cánh tay

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

419(2):49-52

2014

49 Chẩn đoán và điều trị U cuộn mạch 1
dưới móng

x

Tạp chí Y học
Quân Sự

296(2):48-51

2014

417(2):118-121 2014

86(1):51-56

2014

908(3):104-107 2014

39(3):114-117 2014
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50 Nhận xét kết quả phẫu thuật gãy 1
xương bánh chè tại bệnh viện Đại
Học Y Hà Nội

x

Tạp chí Y học
thực hành

914(4):72-74

2014

51 Điều trị gãy hai xương cẳng chân 1
bằng đinh nội tủy có chốt ngang
kiểu SIGN tại Bệnh viện Đại Học Y
Hà Nội

x

Tạp chí Y học
Việt nam

415(1):58-63

2014

52 Nhận xét kết quả điều trị gãy xương 1
bàn ngón tay bằng nẹp vít tại Bệnh
viện Đại Học Y Hà nội

x

Tạp chí Y học
thực hành

884(10):7-9

2013

53 Đặc điểm tổn thương sụn viền khớp 2
vai trong trật vai tái diễn ra trước
qua nội soi

x

Tạp chí Y học
Lâm sang

79(7):71-74

2014

54 Mối liên quan giữa tần suất trật khớp 2
vai tái diễn với tổn thương sụn viền
khớp vai trong nội soi khớp vai

x

Tạp chí Y học
Thực hành

931(9):5-7

2014

55 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận 2
lâm sàng và vi sinh của bệnh nhân
áp xe cơ thắt lưng chậu

x

Tạp chí Y học
thực hành

932(9):34-37

2014

56 Nhận xét các phương pháp điều trị 2
gãy hở hai xương cẳng chân ở người
lớn tại bệnh viện Việt Đức

x

Tạp chí Y học
Thực hành

914(4):21-23

2014

57 Đánh giá kết quả điều trị gãy kín 4
đầu dưới xương quay theo kỹ thuật
Kapandji tại bệnh viện Việt Đức

x

Tạp chí Y học
Việt nam

419(1):101-103 2014

58 Đánh giá kết quả điều trị trật khớp 3
vai tái diễn ra trước bằng phẫu thuật
Latarjet – Bristow tại bệnh viện Việt
Đức

Tạp chí Y học
thực hành

922(6):69-72

2014

59 Đánh giá kết quả điều trị liệt thần 4
kinh quay cao theo phương pháp
Boyes tại bệnh viện Việt Đức

Tạp chí Y học
Việt Nam

419(1):71-73

2014

60 Đánh giá kết quả chăm sóc sau mổ 2
chấn thương cột sống ngực thắt lưng
tại bệnh viện Việt Đức

Tạp chí Y học
Việt Nam

416(1):42-45

2014

61 Kết quả chăm sóc mở khí quản trên 2
bệnh nhân chấn thương sọ não nặng
tại bệnh viện Việt Đức

Tạp chí Y học
Việt Nam

417(2):94-98

2014
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62 Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận 2
lâm sàng hội chứng khoang cẳng
chân sau chấn thương điều trị phẫu
thuật tại bệnh viện Việt Đức

x

63 Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật 2
máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại
bệnh viện Việt Đức

Tạp chí Y học
Thực hành

917(5):127-129 2014

Tạp chí Y học
Việt Nam

419)2):158-162 2014

Sau khi được công nhận Phó giáo sư
64

Changes of the serum creatine
4
phosphokinase
in
total
hip
arthrosplasty in Vietnamese patients

x

https://doi.org/10.1016/j.jajs.2018.1
1.005
65

A cadaveric study on the anatomy of
2
anterior cruciate ligament in
Vietnamese adults

Ankle arthroscopy in talar osteoid
10
osteoma treatment: a case report

x

x

https://doi.org/10.29333/ejgm/10241
9
67

Giant cell tumor of trapezoid bone
3
diagnosis and treatment: a case
report from Vietnam

x

DOI:
10.26717/BJSTR.2018.03.000969

68

Endoscopic carpal tunnel release
9
surgery: a case study in Vietnam

The anatomical characteristics of
5
Vietnmaese adult hip joint: a
multiplanar reconstruction computer
tomographic study

6(3): 180-183

2018

14:22-25

2018

16(1):1-5

2019

Q4

Asia-Pacific Scopus
journal of
Q2
Sports
Medicine,
Arthroscopy,
Rehabilitation
and
Technology
Electronic
journal of
General
Medicine
Biomedical
journal of
scientific and
technical
research

Scopus
Q4

ISI

3(5):3600-3602 2018

ISSN 25741241
x

doi: 10.1186/ s13018-019-1192-z
69

Scopus

(bài bù NCS)

https://doi.org/10.1016/j.asmart.201
8.05.001

66

Journal of
Arthroscopy
and Joint
Surgery

x

Journal of
Orthopaedic
Surgery and
Research
Muscle,
Ligament and
Tendon
Journal

Scopus

14(149):1-6

2019

9(2):165-172

2019

Q2

Scopus
Q1

http://dx.doi.org/10.32098/mltj.02.2
019.02
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70

Arthroscopic fixation of ACL
12
avulsion fracture in the Saint Paul
Hospital: a review of treatment
outcomes

x

https://doi.org/10.1007/s00590-01902466-8
71

Total knee arthroplasty using
10
modified measured resection: a fiveyear retrospective review
of
midterm outcomes

x

European
Scopus
Journal of
Q2
Orthopaedic
Surgery &
Traumatology

Archives of
Medical
Science

Scopus

29(7):1485-1491 2019

1-9

2019

1:1-7

2019

14(2):33-37

2019

14(3):25-29

2019

Q1

https://doi.org/10.5114/aoms.2019.8
7689
72

The
effectiveness
of
knee
7
osteoarthrotis
treatment
by
arthroscopic microfracture technique
in combination with autologous
bone
marrow
stem
cells
transplantation

Journal of
Scopus
Back and
Q2
Musculoskelet
al
Rehabilitation
(bài bù đề tài
nckh)

https://doi.org/10.3233/BMR191665
73

74

Allograft
transplantation
and
4
shoulder
replacement
in
management of proximal humeral
osteosarcoma: a case report

Arthroscopic double-bundle anterior
2
cruciate ligament reconstruction
using
hamstring
tendon
autografts:does the graft size
correlate to the height and weight of
the patient

x

x

Journal of
orthopaedic
and trauma
surgery and
related
research
Journal of
orthopaedic
and trauma
surgery and
related
research

Scopus
Q4

Scopus
Q4

(bài bù NCS)
75

The
Anatomical
Numerical
6
Measurement of Posterior Cruciate
Ligament: A Vietnamese Cadaveric
Study

x

Open Access
Macedonian
Journal of
Medical
Sciences

Scopus

7(24):4357-4361 2019

Q3

(bài bù NCS)
76

Closed Reduction and Percutaneous
7
Pinning for Supracondylar Fractures
of Humerus in Vietnamese Children

x

Open Access
Macedonian
Journal of
Medical
Sciences

Scopus

7(24):4194-4198 2019

Q3
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77

78

79

80

81

82

83

Preliminary Result of Arthroscopic
5
Anterior
Cruciate
Ligament
Reconstruction Using Anterior Half
of Peroneus Longus Tendon
Autograft
Joint function preservation by total
4
elbow arthroplasty for giant cell
tumor of distal humerus: A case
report in Vietnam

Shoulder hemiarthroplasty for
4
complex proximal humerus fracture:
Vietnamese experiences

Irreducible traumatic radial head
6
dislocation due to annular ligament
interposition in a child with ulnar
plastic deformation: a case report
Limb preservation for osteosarcoma
5
of femoral condylar: a clinical case
of total knee replacement with
microsurgical anterolateral thigh ap
transfer

Total humerus replacement for
6
Ewing sarcoma in adolescent pa ent:
a case report in Vietnam

Risk factors relating the surgical
10
outcomes of lower leg traumatic
compartment syndrome in Vietnam

x

x

x

x

Intratunnel pressure measurement in
4
patients with carpal tunnel syndrome
in Vietnam
DOI: 10.17352/jnnsd.0000022

Journal of
orthopaedic
and trauma
surgery and
related
research
Journal of
orthopaedic
and trauma
surgery and
related
research
Joints
(acceptance
letter)

x

x

x

Journal of
orthopaedic
and trauma
surgery and
related
research
Journal of
orthopaedic
and trauma
surgery and
related
research
Open journal
of Trauma

Scopus

7(24):4347-4350 2019

Q3

Scopus

15(1):25-28

2019

15(2):6-9

2020

Q4

Scopus
Q4

Scopus

2020

Q2

Scopus

15(2):14-18

2020

15(2):10-13

2020

1(3):72-74

2017

3(2):53-55

2017

Q4

Scopus
Q4

ISSN 26407949

DOI: 10.17352/ojt.000015
84

Open Access
Macedonian
Journal of
Medical
Sciences

x

Journal of
neurology,
neurological
science and
disorders
ISSN 26412950
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85

The outcomes of postoperative total
3
hip arthroplasty following Western
Ontario McMaster Universities
Osteoarrthritis Index (WOMAC): a
prospective study

x

Results of surgical treatment for
7
clavicle fractures in Vietnamese
adults

4(1):1-6

2017

2(1):23-25

2017

4(3):80-82

2017

3(1):15-19

2017

2(1):18-20

2017

15(2)20-22

2020

1059(10):

2017

ISSN 25814265

DOI: 10.17352/2581-4265.000032
86

Archives of
Nursing
Practice and
Care

x

DOI: 10.17352/ojor.000012

Peertechz
journal of
orthopedics
and
rheumatology
ISSN 26413116

87

Corticoid injection for subacromial
7
impingement syndrome treatment

x

DOI: 10.17352/2455-5282.000055

Global journal
of Medical and
Clinical Case
Reports
ISSN 24555282

88

Infection
associated
periprosthetic hip in Vietnam

with

5

x

DOI : 10.17352/2455-5363.000013

Global journal
of infectious
diseases and
clinical
research
ISSN 24555363

89

Indication and the results of ankle
3
arthroscopy in Vietnam

x

DOI : 10.17352/asmp.000007

Archives of
Sports
Medicine and
Physiotherapy
ISSN 26413108

90 Improvement of patient-reported 3
outcomes measurement information
system after primary anterior cruciate
ligament reconstruction

x

Journal of
Scopus
orthopaedic and Q4
trauma surgery
and related
research

91 Phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng 3
ống cổ tay kinh nghiệm qua 100
trường hợp

x

Tạp chí Y học
thực hành

92 Nhận xét kết quả điều trị thoái hoá 3
khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tạo
tổn thương dưới sụn

x

Tạp chí Y học
thực hành

1026(11):65-68 2016
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93 Nhận xét đặc điểm bệnh nhân trật 2
khớp vai tái diễn có tổn thương sụn
viền

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

439(1):60-65

94 Đánh giá hiệu quả điều trị trật khớp 2
vai tái diễn qua nội soi

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

441(2):187-191 2016

95 Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy hở 2
đầu dưới xương đùi ở người trưởng
thành

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

453(1):254-258 2016

96 Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân 2
xương đùi ở người lớn bằng phương
pháp kết hợp xương nẹp vít

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

445(1):114-120 2016

97 Đánh giá kết quả phẫu thuật thay 3
khớp háng bán phần Bipolar trong
điều trị gãy liên mấu chuyển xương
đùi ở người lớn tuổi tại bệnh viện
Xanh-Pôn

x

Tạp chí Y học
thực hành

1055(8):25-28 2017

98 Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo 3
trược một bó qua nội soi bằng kỹ
thuật « tất cả bên trong » sử dụng gân
cơ bán gân và gân cơ thon tại bệnh
viện Xanh-Pôn

x

Tạp chí Y học
thực hành

1055(8):28-30 2017

99 Sử dụng thang đo VAS trong đánh 3
giá mức độ đau sau phẫu thuật kết
hợp xương đùi tại bệnh viện Việt Đức

x

Tạp chí Y học
thực hành

992(DB):12-18 2016

100 Kết quả bước đầu tái tạo dây chằng 2
chéo trước bằng kỹ thuật tất cả bên
trong sử dụng gân hamstring tại bệnh
viện Xanh Pôn

x

Tạp chí Y học
thực hành

992(DB):125-128 2016

101 Đặc điểm giải phẫu mảnh ghép gân 2
Hamstring tự thân trong phẫu thuật
tạo hình dây chằng chéo trước một bó
kỹ thuật all inside

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

447(2):106-109 2016

102 Kết quả tạo hình dây chằng chéo 2
trước một bó kỹ thuật tất cả bên trong
tại bệnh viện Xanh Pôn

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

461(2):113-117 2017

103 Bệnh lý hẹp khoang dưới mỏm cùng 2
vai: khi nào nên điều trị bằng phẫu
thuật nội soi

x

Tạp chí Nội
khoa

104 Nhận xét kết quả điều trị hội chứng 2
hẹp khoang dưới mỏm cùng vai bằng
phẫu thuật nội soi

x

Tạp chí Y học
thực hành

1024(10):125-129 2016

105 Nhận xét chỉ số mỏm cùng vai và góc 3
bên ở bệnh nhân có hẹp khoang dưới
mỏm cùng vai

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

448(1):127-131 2016

SĐB:185-192

2016

2017
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106 Thực trạng tuân thủ quy trình chăm 3
sóc bệnh nhân sau mổ thay khớp háng
tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh
viện Xanh Pôn năm 2018

x

Tạp chí Y học
thực hành

1080(9):24-27 2018

107 Nhận xét kết quả phẫu thuật gãy kín 4
mắt cá chân ở người trưởng thành tại
bệnh viện Xanh Pôn

x

Tạp chí Y học
thực hành

1103(7):32-36 2019

108 Đánh giá kết quả thay khớp gối toàn 2
phần sử dụng đường mổ dưới cơ rộng
trong

x Tạp chí Nghiên
cứu y học

122(6):73-81

109 Đánh giá kết quả điều trị tổn thương 4
Bankart trong trật khớp vai ra trước
bằng phẫu thuật nội soi với thời gian
theo dõi trên 2 năm tại Việt Nam

x

Tạp chí Y học
thực hành

1104(8):42-45 2019

110 Đánh giá kết quả tối thiểu trên 2 năm 4
điều trị rách chóp xoay bằng phẫu
thuật nội soi

x

Tạp chí Y học
thực hành

1106(8):38-41 2019

111 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 3
sụn chêm hình đĩa và kết quả phẫu
thuật tạo hình sụn chêm hình đĩa qua
nội soi khớp gối

x Tạp chí Nghiên
cứu y học

112 Phẫu thuật ít xâm lấn điều trị hội 3
chứng ống cổ tay

x Tạp chí Nghiên
cứu y học

119(3):109-117 2019

113 Nhận xét góc nghiêng và góc xoay 2
của lồi cầu xương đùi ở bệnh nhân
thay khớp gối toàn phần

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

484(1):188-191 2019

114 Result of total knee arthroplasty using 2
the femoral condyle rotational and the
valgus cut angle

x

Journal of
Medical
Research

115 Đánh giá kết quả phẫu thuật thay 3
khớp hang toàn phần không xi măng
bằng đường mổ trước-ngoài Rottinger

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

488 (1):216-221 2020

116 Nhận xét kết quả xa phẫu thuật tạo 2
hình dây chằng chéo trước bằng gân
hamstring qua nội soi

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

488 (2):189-193 2020

117 Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau 4
kỹ thuật allinside 2 bó 3 đường hầm:
nhân 6 trường hợp

x

Tạp chí Y học
thực hành

1130 (4):67-70 2020

118 Điều trị gãy kín thân xương đùi người 3
lớn bằng đinh nội tuỷ có chốt không
mở ổ gãy dưới màn tăng sáng

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

489 (2):93-97

121(5):48-55

118(2):37-42

2019

2019

2019

2020
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119 Nhận xét kết quả thay khớp háng 2
bằng kỹ thuật xác định vị trí ổ cối dựa
vào các mốc giải phẫu ở bệnh nhân
hoại tử chỏm xương đùi

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

489 (2):154-156 2020

120 Tổn thương xương sụn bánh chè sau 2
chấn thương không kèm trật bánh
chè: một ca lâm sàng hiếm gặp

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

489 (1):134-136 2020

121 Điều trị khuyết hổng xương lớn ở trẻ 4
em bằng phương pháp Masquelet: báo
cáo ca lâm sàng

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

489 (1):233-236 2020

122 Thay xương vai nhân tạo điều trị 4
sarcoma sụn xương vai: nhân trường
hợp đầu tiên tại Việt Nam

x

Tạp chí Y học
thực hành

1129 (3):57-60 2020

123 Phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo 2
kèm đoạn xương ghép đồng loại điều
trị tổn thương u xương vùng lồi cầu
xương đùi: nhân 5 trường hợp

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

487 (1,2):188-191 2020

124 Tạo hình dây chằng chéo sau khớp 1
gối kỹ thuật hai bó “allinside” qua nội
soi tại bệnh viện Xanh Pôn

x

Tạp chí Y học
Việt Nam

487 (1,2):156-160 2020

125 Kết quả điều trị thay thế đầu trên 5
xương đùi do u xương sụn chuyển
dạng ác tính bằng vật liệu PEEK:
nhân 2 trường hợp lâm sàng

x Tạp chí Nghiên
cứu Y học

125(1):86-94

2020

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là
tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: …20 bài……………..
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

1

Giấy chứng nhận đăng ký
Quyền tác giả số
282/2014/QTG

Tên cơ quan cấp

Ngày tháng Tác giả chính/
Số tác giả
năm cấp đồng tác giả

Cục bản quyền tác giả 20/01/2014 Tác giả chính

01

- 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: ……………………………………………
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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
...

- 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
Văn bản công
Tên tác phẩm nghệ Cơ quan/tổ chức
TT
nhận (số, ngày,
thuật, thành tích
công nhận
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: ..………………………………………………………………………………
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) þ
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:
1. Changes of the serum creatine phosphokinase in total hip arthrosplasty in Vietnamese
patients. Journal of Arthroscopy and Joint Surgery 2018, 6(3): 180-183
(https://doi.org/10.1016/j.jajs.2018.11.005)
20

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN
2. Arthroscopic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring
tendon autografts:does the graft size correlate to the height and weight of the patient.
Journal of orthopaedic and trauma surgery and related research 2019, 14(2): 33-37
3. The Anatomical Numerical Measurement of Posterior Cruciate Ligament: A Vietnamese
Cadaveric Study. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2019, 7(24):

4357-4361
+ 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)

þ

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:
1. The effectiveness of knee osteoarthrotis treatment by arthroscopic microfracture
technique in combination with autologous bone marrow stem cells transplantation. Journal of
Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2019, 1:1-7 (https://doi.org/10.3233/BMR191665)….……………………..……………………………………………………………

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….
……………………….……………………………………………………………………..
- Không đủ số CTKH là tác giả chính:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:

03 CTKH

; 04 CTKH

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác
giả chính theo quy định: ……………………………………………………………………
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH
Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác
giả chính theo quy định: ……………………………………………………….……………
(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH:
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật.
Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Trần Trung Dũng
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