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2. Ngày tháng năm sinh: 03/12/1979; Nam ✓; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam; 
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3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ✓
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số 13/11, 

đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn hộ 605ct2b, cc Tràng An complex, Số 1 
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Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0964375012; 
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7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng, năm 03,2004 đến tháng, năm 02,2010: Trợ lý nghiên cứu tại Phòng công nghệ laser rắn/Vật lý kỹ 

thuật/Trung tâm KHTKCNQS (sau đổi tên là Viện KH-CN quân sự)/ Bộ quốc phòng 

Từ tháng, năm 02,2010 đến tháng, năm 11,2013: Nghiên cứu sinh tại Viện Max-Planck về Khoa học ánh sáng, 

CHLB Đức. 

Từ tháng, năm 12,2013 đến tháng, năm 03,2015: Trợ lý tại Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự /Viện KH-CN 

quân sự/ Bộ quốc phòng 

Từ tháng, năm 03,2015 đến tháng, năm 05,2015: Phụ trách Tổng biên tập tại Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân 

sự /Viện KH-CN quân sự/ Bộ quốc phòng 

Từ tháng, năm 05,2015 đến tháng, năm 05,2020: Tổng biên tập tại Tạp chí Nghiên cứu KH-CN quân sự /Viện 

Mẫu số 01

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:............. 



KH-CN quân sự/ Bộ quốc phòng 

Chức vụ: Hiện nay: Tổng biên tập; Chức vụ cao nhất đã qua: Tổng biên tập 

Cơ quan công tác hiện nay: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ 

quân sự, Bộ quốc phòng 

Địa chỉ cơ quan: Số 17, phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Viện Khoa học và Công nghệ quân sự; Trường Học Viện Kỹ 

thuật Mật mã; Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên; 

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): Viện 

Khoa học và Công nghệ quân sự; Trường Học Viện Kỹ thuật Mật mã 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 23 tháng 6 năm 2003, số văn bằng: QC 015386, ngành: Vật lý, 

chuyên ngành: Vật lý lý thuyết; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): ĐH Khoa học Tự nhiên/ ĐHQGHN 

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 10 tháng 6 năm 2008, số văn bằng: QM 007428, ngành: Vật lý, 

chuyên ngành: Quang học; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): ĐH Khoa học Tự nhiên/ ĐHQGHN 

- Được cấp bằng TS [5] ngày 26 tháng 10 năm 2013, số văn bằng: 000, ngành: Vật lý, 

chuyên ngành: Quang học; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Alexander Friedrich Erlangen- 

Numberger, CHLB Đức 

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: Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự 

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: 

Nghiên cứu tương tác tán xạ Raman kết hợp nhanh trong môi trường khí chứa bởi sợi quang tử lõi rỗng 

(HC-PCFs);

Nghiên cứu kìm quang học phi tuyến.

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 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước; 1 đề tài NCKH cấp Cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 36 bài báo khoa học, trong đó 14 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

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

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 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 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 2014

2 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 2016

3 Chiến sĩ thi đua Cơ sở 2018

4 Chiến sĩ thi đua Toàn quân 2019

5
Huân Chương chiên sĩ vẻ 

vang
Chủ tịch nước CHXHCNVN 2015

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: 

Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư và hoàn thành nhiệm vụ của nhà giáo.

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

- Tổng số 7 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
7/2015 - 

7/2016
50 90 140/185/135

2
7/2016 - 

7/2017
1 1 90 90/200 /135

3
7/2017 - 

7/2018
1 2 118 118/291/135

03 năm học cuối

4
7/2018 - 

7/2019
1 194 194/227/135

5
7/2019 - 

7/2020
1 195 60 255/318 /135

6 7/2020-7/2021 1 78 45 123/145.5/135

(*) - 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: CHLB Đức năm 2013 

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): TOEFL 

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
Phan Đình 

Thắng
X X

07/2016 đến 

07/2017

Đại 

học 

Khoa 

học tự 

nhiên, 

Đại 

học 

Quốc 

gia Hà 

Nội

10/04/2018

2
Nguyễn Thị 

Thu Loan
X X

07/2017 đến 

07/2018

ĐH 

Khoa 

học- 

ĐH 

Thái 

Nguyên

21/12/2018

3
Nguyễn Thị 

Thu Trang
X X

08/2017 đến 

08/2018

ĐH 

Khoa 

học- 

ĐH 

Thái 

Nguyên

21/12/2018

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)

Không có

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

Kìm quang 

học phi 

tuyến trên cơ 

sở chất màu 

hữu cơ và 

ứng dụng

CN
103.03-2018.342, 

cấp Nhà nước

1/4/2019 đến 

1/4/2021
12.5.2021/Đạt



2

Nghiên cứu, 

thiết kế chế 

tạo mẫu vật 

liệu hấp thụ 

sóng ra đa 

băng tần X 

trên cơ sở 

vật liệu Meta

CN

Số 592/QĐ-

VKHCNQS, cấp 

Cơ sở

1/8/2016 đến 

1/8/2017
12.9.2017/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

Generation 

of a phase-

locked 

Raman 

frequency 

comb in gas-

filled hollow-

core photonic 

crystal fiber. 

5 Không

Optics Letters, 

Optical Society of 

America; ISSN: 

1539-4794

ISI uy tín; 

Q1 - ISI 

IF: 3.7

45

37, 21, 

4362 - 

4364

10/2012

https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-21-4362


2

Tunable UV-

NIR 

Generation in 

Non-Linear 

BBO, KDP 

Crystals by 

Interacting 

Three Laser 

Beams

3 Không

Proceeding of 11th 

German - 

Vietnamese 

Seminar on Physics 

and Engineering; 

Nha Trang city

160-164 04/2008

3

Compettition 

between 

Stokes and 

anti-Stokes 

waves in CW-

Raman fibre 

laser.

3 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự; ISSN: 1859-

1043

58-63 03/2008

4

Creating free 

spatial 

solution from 

Gaussian 

beam by kerr 

medium.

3 Không

Communications in 

Physics; ISSN: 

0868-3166

91-95 10/2004

5

Study of 

LiNbO3 

–OPO 

genrating at 

1.54m 

pumbed by 

1.06m laser

5 Không

Proceeding of the 

second national 

symposium on 

research, 

development and 

application of 

information and 

communication 

technology

26-30 09/2004

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ



6

A model of 

Gaussian 

Laser Beam 

Self-

Trapping in 

Optical 

Tweezers for 

Nonlinear 

Particles 

4 Có

Optical and 

Quantum 

Electronics, 

Electronics, 

Springer New 

York; ISSN 0306-

8919

Quốc tế 

uy tín; 

Q2 - ISI 

IF: 1.6

53, 418 07/2021

7

Spatial 

modulation 

of Gaussian 

Beam by 

Dual-Beam 

Nonlinear 

Fabry-Perot 

Interferometer 

6 Có

Optik, Springer 

Verlag Jena; ISSN: 

0030-4026

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín; 

Q2 - ISI 

IF: 2.1

241 05/2021

8

Optical 

bistability of 

partial 

reflection-

coated thin 

film of oil 

red O 

6 Không

Applied optics, 

Optical Society of 

America; 

ISSN:2155-3165

ISI uy tín; 

Q1 - ISI 

IF: 1.96

1

59, 19, 

5664-

5669

07/2020

9

3D control 

stretched 

length of 

lambda‑phage 

WLC DNA 

molecule by 

nonlinear 

optical 

tweezers

6 Có

Optical and 

Quantum 

Electronics, 

Springer New 

York; ISSN 0306-

8919

Quốc tế 

uy tín; 

Q2 - ISI 

IF: 1.61

2 52, 51 01/2020

https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-021-03074-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-021-03074-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-021-03074-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-021-03074-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-021-03074-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11082-021-03074-9
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10

Optimization 

of nonlinear 

optical 

tweezers 

suitable to 

stretch DNA 

molecules 

without 

broken state

5 Có

Optical and 

Quantum 

Electronics, 

Springer New 

York; ISSN 0306-

8919

Quốc tế 

uy tín - 

ISI IF: 

1.61

52, 189 03/2020

11

Nonlinear 

microscope 

Objective 

using thin 

layer of 

organic dye 

for optical 

tweezers

7 Có

European Physical 

Journal D, Springer 

New York; ISSN 

(Electronic 

Edition): ISSN 

1434-6079

Quốc tê 

uy tín; 

Q2 - ISI 

IF: 1.29

8 74, 52 03/2020

12

Enhance of 

optical 

trapping 

efficiency by 

nonlinear 

optical 

tweezers

4 Có

Optics 

communications; 

Elsevier; ISSN: 

0030-4018

Quốc tế 

uy tín; 

Q1 - ISI 

IF: 2.125

10

427, 

341-

347

06/2018

13

Nonlinear 

optical 

tweezers for 

longitudinal 

control of 

dielectric 

particles

4 Có

Optics 

communications; 

Elsevier; ISSN: 

0030-4018

ISI uy tín; 

Q1 - ISI 

IF: 2.12

9 421 08/2018



14

Coherent 

Raman 

scattering 

interaction in 

hydrogen gas-

filled hollow 

core photonic 

crystal fibres

3 Có

Optik, Springer 

Verlag Jena, ISSN: 

0030-4026

Quốc tế 

uy tín; 

Q2 - ISI 

IF: 2.12

4
161; 

156-160
05/2018

15

Hybrid 

semiconductor–dielectric 

metamaterial 

modulation 

for 

switchable bi-

directional 

THz 

absorbers

4 Không

Optics 

communication; 

Elsevier; ISSN: 

0030-4018

ISI uy tín; 

Q1 - ISI 

IF: 2.12

14

383 

244-

249

01/2017

16

A train of 

backward 

Raman 

soliton pulses 

in hollow-

core photonic 

crystal fibres 

filled with 

hydrogen gas

2 Có

Optik, Springer 

Verlag Jena, ISSN: 

0030-4026

Quốc tế 

uy tín, 

Q2 - ISI 

IF: 2.1

2 127, 21 11/2016

17

Taming 

electromagnetic 

metamaterials 

for isotropic 

perfect 

absorbers

8 Không

AIP Advances, 

American Institute 

of Physics; ISSN 

2158-3226

Quốc tế 

uy tín 

;Q2 - ISI 

IF: 1.37

7 5, 7 07/2015



18

Characterizations 

of a thermo-

tunable 

broadband 

fishnet 

metamaterial 

at THz 

frequencies

10 Không

Computational 

Materials Science, 

Elsevier; ISSN: 

0927-0256

Quốc tế 

uy 

tín;Q1 - 

ISI IF: 

2.86

17
103 

189-193
06/2015

19

Creation of 

Hollow-

gaussian 

beam for 

optical trap 

by dual-beam 

nonlinear 

fabry-perot 

interferometer 

2 Có

Communications in 

Physics, ISSN: 

0868-3166

- ACI

31, 3, 

335-

342

07/2021

20

Efficient 

generation of 

coherent 

stokes field 

in hydrogen 

gas-filled 

hollow core 

photonic 

crystal fibres

3 Có

Communications in 

Physics, ISSN: 

0868-3166

- ACI

30, 2, 

143-

150

05/2020

21

Nonlinear 

double-arm 

optical 

tweezers for 

controlling 

3D 

microspheres

1 Có

Communications in 

Physics, ISSN: 

0868-3166

- ACI

30, 4, 

355-

362

10/2020



22

Effect of 

hydrothermal 

time on the 

growth of 

ZnO nanorods

2 Không

Journal of Military 

Science and 

Technology, ISSN: 

1859-1043

66A, 

84-91
05/2020

23

Influence of 

structure 

parameters 

on the 

supercontinuum 

generation of 

photonic 

crystal fiber

6 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

67, 161-

168
06/2020

24

Improvement 

of numerical 

aperture of 

microscope 

objective by 

negative 

nonlinear 

organic dye 

for optical 

tweezers.

6 Có

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

60, 165-

170
10/2019

25

Giải pháp 

tích hợp kính 

ngắm ngày 

với đo xa 

laser

4 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

54, 163-

173
04/2018

26

Control the 

trapped 

particles in 

acousto-

optical 

tweezers by 

acoustic 

frequency

5 Không

Journal of Military 

Science and 

Technology, ISSN: 

1859-1043

54A, 

62-67
05/2018



27

Linear 

geometry – 

frequency 

scalability in 

metamaterial 

absorbers

5 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

49, 161-

168
06/2017

28

Hiệu ứng 

raman trộn 

bốn sóng 

trong môi 

trường khí

4 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

46, 158-

162
12/2016

29

Nghiên cứu 

vật liệu hấp 

thụ điện từ 

thế hệ mới 

metamaterials 

4 Có

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

Số Đặc 

san 

tháng 

10, 303-

309

10/2015

30

Appearance 

of an 

ensemble 

solitary pulse 

train in 

transient 

backward 

stimulated 

Raman 

scattering

1 Có

Communications in 

Physics, ISSN: 

0868-3166

25, 3, 

275-

282

09/2015

31

Trapping 

electromagnetic 

waves by 

metamaterials 

10 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

37, 139-

145
06/2015



32

Lựa chọn 

tham số cho 

mảng kìm 

quang học 

trong thủy 

tinh biến điệu 

bằng sóng âm

4 Có

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

37, 146-

150
06/2015

33

Thiết kế hệ 

quang cho 

kính quan sát 

ngày đêm 

cho trưởng 

xe trên tăng 

T54б và T55

4 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu Khoa học và 

Công nghệ Quân 

sự, ISSN: 1859-

1043

Đặc 

san t10, 

93-100

10/2015

34

Nonlinear 

properties of 

microscope 

objective 

using organic 

dye

9 Có

Advances in 

Optics, Photonics, 

Spectroscopy & 

Applications XI; 

Hoa Binh city 

ISBN:978-604-998-

820-2

77-86 11/2020

35

Suitable 

configuration 

of nonlinear 

optical 

tweezers for 

stretching of 

DNA 

molecules

6 Có

Advances in 

Optics, Photonics, 

Spectroscopy & 

Applications X; Ha 

long City; ISBN: 

978-604-913-578-1

453-

460
11/2018



36

Self-

similarity in 

transient 

backward 

stimulated 

raman 

scattering by 

gas filled 

photonic 

crystal fibres

2 Có

Advances in 

Optics, Photonics, 

Spectroscopy & 

Applications IX; 

Ninh Binh city; 

ISBN: 978-604-

913-578-1

11/2016

- 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: 9 ( [6] [7] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [16] ) 

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

Không có

- 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): 

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

Không có

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): 

- Giờ giảng dạy 

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

+ 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 11 tháng 08 năm 2021 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)


