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(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: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Chử Mạnh Hưng 

2. Ngày tháng năm sinh: 28/12/1984; Nam ✓; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ✓
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số nhà 10, Ngõ 

Đình Đại, Đường Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Chử Mạnh Hưng 

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0988138085; 

E-mail: hung.chumanh@hust.edu.vn 

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

Từ tháng, năm 07,2014 đến tháng, năm 01,2016: Nghiên cứu sau Tiến sĩ (Postdoc) tại Viện nghiên cứu 

Synchrotron SOLEIL 

Từ tháng, năm 09,2016 đến tháng, năm 08,2021: Giảng viên tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu 

(ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Từ tháng, năm 06,2020 đến tháng, năm 08,2021: Phó trưởng phòng Hợp tác đối ngoại tại Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng phòng Hợp tác đối ngoại; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng phòng Hợp tác 

đối ngoại 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Địa chỉ cơ quan: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Mẫu số 01

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:............. 



Điện thoại cơ quan: 

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): không 

tham gia 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 04 tháng 07 năm 2008, số văn bằng: 0146413, ngành: Vật lý kỹ thuật, 

chuyên ngành: Vật liệu điện tử; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt 

Nam 

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 25 tháng 02 năm 2011, số văn bằng: 22039, ngành: Khoa học vật liệu, 

chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu điện tử; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia 

Kyungpook, Hàn Quốc 

- Được cấp bằng TS [5] ngày 07 tháng 04 năm 2015, số văn bằng: UDG38 10563792, ngành: Vật lý, 

chuyên ngành: Vật lý của vật liệu/khoa học vật liệu; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học 

Grenoble Alpes, Cộng hòa Pháp 

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 Bách khoa Hà Nội (Hội 

đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học) 

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

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

1. Vật liệu nano ô xít kim loại bán dẫn (nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc tính của vật liệu ô xít kim 

loại bán dẫn 1 nguyên, 2 nguyên với các cấu trúc nano khác nhau).

2. Vật liệu dichalcogenides kim loại chuyển tiếp, kim loại quý (nghiên cứu chế tạo và đo đạc đặc đặc tính 

của vật liệu).

3. Nghiên cứu phát triển thế hệ cảm biến khí hoạt động ở nhiệt độ thấp/nhiệt độ phòng dựa trên các vật liệu 

bán dẫn cấu trúc nano nhằm hướng tới ứng dụng trong các thiết bị cầm tay phân tích hơi thở, thực phẩm 

và quan trắc môi trường.

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp Nhà nước; 1 đề tài NCKH cấp Bộ; 2 đề tài NCKH cấp Cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 99 bài báo khoa học, trong đó 65 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 1 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

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



tế: 0 

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

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng

1

Bằng khen Bộ trưởng cho thành 

tích xuất sắc trong năm học 

2018-2019 và 2019-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2021

2 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội
2020

3 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội
2019

4

Bằng khen "Đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác tổ chức 

kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á 

lần thứ 19 năm 2018"

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018

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): 

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn 

hiệu lực

Không có

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: 

Với nhiệm vụ của giảng viên, tôi luôn phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học trong giảng dạy, 

hướng dẫn (sinh viên thực tập tốt nghiệp, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, Học viên cao học và Nghiên cứu 

sinh) và nghiên cứu khoa học tại Đơn vị. Tôi cũng luôn giữ gìn lối sống, phẩm chất đạo đức phù hợp với người 

giảng viên, luôn sẵn sàng và giúp đỡ các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp khi 

cần trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

 

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

- Tổng số 5 năm năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng 

viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 



TT Năm học

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn

Số đồ 

án, 

khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD

Số lượng 

giờ giảng 

dạy trực 

tiếp trên lớp

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/Số giờ 

quy đổi/Số 

giờ định mức
(*)Chính Phụ ĐH SĐH

1

2 2016-2017 2 90 90/140/135

3 2017-2018 2 2 24 24/304/270

03 năm học cuối

4 2018-2019 1 1 1 1 138 138/283/270

5 2019-2020 1 1 30 228 258/308/270

6 2020-2021 2 45 170 215/275/81

(*) - 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. 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành 

kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn 

giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh 

giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ 

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

a) Được đào tạo ở nước ngoài ✓: 

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm 

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS ✓ hoặc TSKH ; Tại nước: Cộng hòa Pháp năm 2014 

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): 

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 

hướng dẫn
Thời gian 

hướng dẫn từ 

... đến ...

Cơ sở 

đào 

tạo

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng

NCS

HVCH/ 

CK2/ 

BSNT

Chính Phụ

1 Đỗ Quang Đạt X X
09/2016 đến 

04/2018

Trường 

Đại 

học 

Bách 

khoa 

Hà Nội

2018

2 Vy Anh Vương X X
03/2017 đến 

10/2018

Trường 

Đại 

học 

Bách 

khoa 

Hà Nội

2018

3 Lê Thị Hồng X X
01/2018 đến 

04/2019

Trường 

Đại 

học 

Bách 

khoa 

Hà Nội

2019

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

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



TT Tên sách

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD)

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)

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Các cấu trúc nano ôxít 

kim loại bán dẫn ứng 

dụng cho cảm biến khí

CK

Nhà xuất 

bản Bách 

khoa Hà 

Nội, năm 

2019

8 VC

(Biên 

soạn 

một 

mình 

Chường 

2)

363/GCN-ĐHBK-

ITIMS ngày 

28/06/2019

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, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 () 

Lưu ý:

- 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...)

CN/PCN/TK
Mã số và 

cấp quản lý

Thời gian 

thực hiện

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm) / Kết quả

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Nghiên cứu các 

tính chất cơ bản và 

khả năng ứng dụng 

của ôxít kim loại 

bán dẫn cấu trúc 

nano pha tạp bằng 

phương pháp cấy 

ion

CN

103.02-

2018.36, 

cấp Nhà 

nước

01/12/2018 

đến 

01/12/2020

18/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED 

Ngày 02 tháng 4 

năm 2021; xếp 

loại “ĐẠT”



2

Nghiên cứu chế tạo 

cảm biến khí công 

suất tiêu thụ thấp 

dựa trên hiệu ứng 

tự đốt nóng sử 

dung mạng lưới 

dây nano ô xít kim 

loại

CN

103.02-

2015.88, 

cấp Nhà 

nước

01/05/2016 

đến 

01/05/2018

82/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED 

Ngày 23 tháng 05 

năm 2018; xếp 

loại “ĐẠT”

3

Nghiên cứu chế tạo 

cảm biến khí NO2 

hoạt động nhiệt độ 

thấp trên cơ sở vật 

liệu nano hai chiều 

họ dichalcogenides 

kim loại chuyển 

tiếp (MoS2)

CN

B2018-

BKA-08-

CtrVL, cấp 

Bộ

28/09/2018 

đến 

30/06/2020

Cấp cơ sở 

(30/06/2020)/ĐẠT; 

Cấp Bộ 

(26/05/2021)/ĐẠT

4

Nghiên cứu chế tạo 

cảm biến khí H2S 

dựa trên vật liệu 

sợi nano ôxít kim 

loại SnO2

CN

T2018-PC-

070, cấp Cơ 

sở

01/03/2019 

đến 

29/02/2020

27/03/2020; đánh 

giá xếp loại 

“ĐẠT”

5

Nghiên cứu chế tạo 

và khảo sát đặc 

tính của vật liệu 

2D họ 

dichalcogenides 

kim loại chuyển 

tiếp MoS2

CN

T2017-TT-

006, cấp Cơ 

sở

01/11/2017 

đến 

31/10/2018

07/11/2018; đánh 

giá xếp loại "ĐẠT"

- 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, báo cáo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 



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

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính 

tự 

trích 

dẫn)

Tập, 

số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Structural 

order in 

single Co-

implanted 

ZnO 

nanowires 

5 Có

Physica Status 

Solidi (A) 

Applications and 

Materials Science

Q2 - 

SCIE 

IF: 1.981

3
211, 

483
01/2014

2

Local lattice 

distortions in 

single Co-

implanted 

ZnO 

nanowires 

5 Có
Applied Physics 

Letters

Q1 - 

SCIE 

IF: 3.791

7
103, 

141911
10/2013

3

Intense intra-

3d 

luminescence 

and 

waveguide 

properties of 

single Co-
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Dây Nano 

Cấu Trúc 

SnO2 –Lõi/ 

ZnO–Vỏ

5 Không

Kỷ yếu HN Vật lý 

Chất rắn và Khoa 

học Vật liệu lần thứ 

10 (SPMS2017)

1, 369 10/2017

https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899
https://doi.org/10.15625/0868-3166/27/4/10899


93

Enhanced 

Hydrogen 

Sensitivity of 

SelfHeating 

Sensor Using 

SnO2 

Nanowires 

Network by 

Pd Catalyst

4 Không

Kỷ yếu HN Vật lý 

Chất rắn và Khoa 

học Vật liệu lần thứ 

10 (SPMS2017)

1, 376 10/2017

94

Enhancement 

of Ammonia 

gas sensor 

based on 

SnO2/Pd bi-

layer thin 

film

6 Không

Proceedings: The 

12th Asian 

Conference on 

Chemical Sensor 

(ACCS2017)

1, 331 11/2017

95

Investigating 

NO2 sensing 

capabilities 

of the 

electrospun α-

Fe2O3 

nanofibersbased 

sensors

4 Không

Proceedings: The 

12th Asian 

Conference on 

Chemical Sensor 

(ACCS2017)

1, 341 11/2017

96

H2S Sensing 

Characteristics 

of Self-

heated 

Agcoated 

SnO2 

nanowires

5 Không

Proceedings: The 

12th Asian 

Conference on 

Chemical Sensor 

(ACCS2017)

1, 350 11/2017



97

Effects of 

Ultraviolet 

illumination 

on NO2 gas-

sensing 

characteristics 

of SnO2 

nanowires 

sensor

9 Không

Proceedings: the 

3th International 

Conference on 

Advanced 

Materials and 

Nanotechnology 

(ICAMN2016)

1, 7 10/2016

98

Effect of 

thermal 

treatment on 

the ethanol 

sensing 

properties of 

nanostructured 

ZnO

10 Không

Proceedings: the 

3th International 

Conference on 

Advanced 

Materials and 

Nanotechnology 

(ICAMN2016)

1, 366 10/2016

99

On-chip 

grown SnO2 

nanowire 

sensors on 

glass 

substrate for 

hydrogen 

monitoring

4 Không

Proceedings: the 

3th International 

Conference on 

Advanced 

Materials and 

Nanotechnology 

(ICAMN2016)

1, 371 10/2016

- Trong đó, số lượng và thứ tự 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: 18 ( [16] [24] [26] [28] [29] [30] [32] [35] [42] [45] 

[46] [56] [58] [59] [60] [64] [66] [70] ) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh 

và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

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

Thuộc 

danh mục 

tạp chí uy 

tín của 

ngành

Tập, số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố



Không có

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả 

chính sau PGS/TS: 

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

TT
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích
Tên cơ quan cấp

Ngày tháng 

năm cấp

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả

Số tác 

giả

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Cảm biến khí NH3 dạng 

màng mỏng SnO2/WO3 và 

quy trình chế tạo

Cục sở hữu trí tuệ 23/12/2019

Nguyễn Văn 

Toán, 

Nguyễn Văn 

Hiếu, 

Nguyễn Văn 

Duy, 

Nguyễn Đức 

Hòa, Chử 

Mạnh Hưng

5

- Trong đó, số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau khi được công nhận 

PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 1 

7.3. 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 huấn luyện, 

thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ chức 

công nhận

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm)

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế

Số 

tác 

giả

Không có

- Trong đó, số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả 

chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế: 

TT

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia)

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm)

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực 

tế

Ghi 

Chú



1

Chương trình 

nghiên cứu phát 

triển các vật liệu 

tiên tiến ứng dụng 

trong công nghiệp 

điện tử, y sinh, 

năng lượng và xử 

lý môi trường

Tham gia

143/QĐ-ĐHBK-

QLNC ngày 

01/04/2020

không không không

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 01 năm 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu): (2017-2018/111) 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: 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 không đủ 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 sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS: 

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH 

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính 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 CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ 03 

CTKH là tác giả chính theo quy định: 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn 

không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa 

học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 



- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: 

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 06 tháng 08 năm 2021 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)


