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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

  

Ảnh màu 4x6 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó Giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

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

Ngành: Kinh tế     Chuyên ngành: Quản trị - Quản lý 
 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGÔ SỸ TRUNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 15/5/1982;   Nam ; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh;     Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: □ 

4. Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Tiêm 1, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình. 

6. Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, địa 

chỉ số 371 Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …; Điện thoại di động: 0989302429; E-mail: ngosytrung01@yahoo.com 

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

Ứng viên công tác tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kể từ tháng 4/2010, cụ thể: 

- Từ tháng 4/2010 đến tháng 5/2015: Giảng viên Khoa Quản trị văn phòng, Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội. 

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015: Giảng viên Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

- Từ tháng 01/2016 đến tháng 8/2017: Giảng viên, Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội tại miền Trung. 

- Từ tháng 9/2017 đến nay: Giảng viên, Giảng viên chính, Phó Viện trưởng Viện Nghiên 

cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

Chức vụ hiện nay: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung. 
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Cơ quan công tác hiện nay: Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

Địa chỉ cơ quan: Số 371 Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 02437536314, máy lẻ 622 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Hướng dẫn luận văn thạc sỹ tại Trường Đại 

học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên; Trường Đại học Lao động - Xã hội… 

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 29 tháng 9 năm 2004; số văn bằng: A125926; ngành: Tiếng 

Nga; chuyên ngành …………; nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Thái Nguyên, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 01 năm 2008; số văn bằng: QC056276; ngành: 

Tiếng Anh; chuyên ngành ……; nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Ngoại ngữ 

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 30 tháng 6 năm 2010; số văn bằng: 007926; ngành: ….; 

chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Học viện Hành 

chính, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 24 tháng 12 năm 2014; số văn bằng: 003658; ngành: Kinh tế, 

chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quản lý công); nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ...; số văn bằng: …… 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 PGS tại HĐGS cơ sở: Đại học Thái Nguyên. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Nhân lực trong khu vực công; Văn bản quản lý; 

Tổ chức và quản lý của chính quyền địa phương. 

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): Ít nhất 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên (số lượng): 01 đề tài NCKH cấp bộ 

(chủ nhiệm đề tài) và 02 đề tài NCKH cấp cơ sở (chủ nhiệm đề tài). 

- Đã công bố (số lượng): 36 bài báo, báo cáo KH, trong đó 02 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín (chỉ số Scopus, tác giả chính). 

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

- Số lượng sách đã xuất bản: 07 cuốn (04 cuốn là chủ biên - viết một mình; 01 cuốn là 

đồng chủ biên - 02 người viết; và 02 cuốn là thành viên tham gia). 

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

thưởng quốc gia, quốc tế: … 

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

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. 
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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 

a) Tiêu chuẩn của nhà giáo 

- Có nhân thân rõ ràng, phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu 

nghề nghiệp; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 

- Đảm bảo một số tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Viên chức và văn bản pháp 

luật liên quan. 

b) Nhiệm vụ của nhà giáo 

- Giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương 

trình giáo dục. 

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. 

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người 

học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. 

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, nghiệp vụ, 

đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 

- Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất 

lượng đào tạo. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Viên chức và văn bản pháp luật liên quan. 

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

- Tổng số: 9 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ. 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS 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/Giờ quy 

đổi/Số giờ định mức 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2015-2016    02 KL = 50 GC 75 GC  75/132/73,64 

2 2016-2017     140 GC  140/154/81 

3 2017-2018     313 GC  313/344/81 

3 năm học cuối 

4 2018-2019     145 GC  145/190/81 

5 2019-2020     90 GC  90/126/81 

6 2020-2021     255 GC  255/280/81 

Ghi chú: KL - Khóa luận tốt nghiệp đại học; GC - Giờ chuẩn. 

- Từ năm học 2015-2016 đến nay, định mức giờ chuẩn/năm học của ứng viên được quy 

định là 81 giờ (bằng 30% số giờ định mức/năm học được quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-

BGDĐT và Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT), do giữ chức vụ quản lý. Riêng năm học 2015-2016, 

định mức giờ giảng được điều chỉnh từ 81 giờ xuống 73,64 giờ theo Quyết định số 2247/QĐ-

ĐHNV ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

- Nội dung kê khai giờ giảng trong bảng trên được thực hiện tại Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội, không bao gồm hoạt động thỉnh giảng ngoài Nhà trường. 
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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: … năm… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội; số bằng: QC056276; năm cấp: 2008 (tiếng Anh). 

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 cử nhân tiếng Anh. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH 

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 Chính Phụ 

1 Bàn Thị Trung  HVCH Chính  2018-2019 
Trường Đại học 

Lao động - Xã 

hội 
29/01/2019 

2 Đặng Công Huân  HVCH Chính  2020 

Trường Đại học 

Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh - 

ĐH Thái Nguyên 

25/11/2020 

3 Lê Thị Thanh Vân  HVCH Chính  2020-2021 

Trường Đại học 

Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh - 

ĐH Thái Nguyên 

25/01/2021 

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 được công nhận TS 

1 

Soạn thảo 

văn bản 

hành chính 

TK 

Nhà xuất bản Giao 

thông Vận tải, 2015. 

Quyết định xuất bản 

số 01/QĐ-GTVT 

ngày 06/02/2015. 

Nộp lưu chiểu tháng 

3/2015. 

ISBN: 978-604-76-

0456-2 

01 
Ngô Sỹ 

Trung 
Toàn bộ 

Quyết định số 

1718/QĐ-ĐHNV 

ngày 18/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội công nhận sử 

dụng sách phục vụ 

hoạt động đào tạo 

trình độ đại học tại 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội  
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2 

Thu hút nhân 

lực chất 

lượng cao 

trong khu 

vực công của 

thành phố Đà 

Nẵng 

TK 

Nhà xuất bản Lao 

Động - Xã hội, 2015. 

Quyết định xuất bản 

số 333/QĐ-

NXBLĐXH ngày 

16/11/2015. 

Nộp lưu chiểu Quý 

IV/2015. 

ISBN: 978-604-65-

2330-7 

01 
Ngô Sỹ 

Trung 
Toàn bộ 

Quyết định số 

1718/QĐ-ĐHNV 

ngày 18/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội công nhận sử 

dụng sách phục vụ 

hoạt động đào tạo 

trình độ đại học tại 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội 

3 

Văn bản 

quản lý nhà 

nước 

CK 

Nhà xuất bản Lao 

Động - Xã hội, 2016. 

Quyết định xuất bản số 

520/QĐ-NXBLĐXH 

ngày 06/9/2016. 

Nộp lưu chiểu Quý 

III/2016. 

ISBN: 978-604-65-

2693-3 

01 
Ngô Sỹ 

Trung 
Toàn bộ 

Quyết định số 

1718/QĐ-ĐHNV 

ngày 18/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội công nhận sử 

dụng sách phục vụ 

hoạt động đào tạo 

trình độ đại học tại 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội 

4 

Chính sách 

thu hút 

nguồn nhân 

lực chất 

lượng cao 

trong khu 

vực công ở 

nước ta hiện 

nay 

TK 

Nhà xuất bản Lao 

Động - Xã hội, 2016. 

Quyết định xuất bản số 

487/QĐ-NXBLĐXH 

ngày 17/8/2016. 

Nộp lưu chiểu Quý 

III/2016. 

ISBN: 978-604-65-

2698-8 

12 

Triệu 

Văn 

Cường 

và 

Nguyễn 

Minh 

Phương 

(đồng 

chủ biên) 

Thành 

viên, tham 

gia biên 

soạn 

Chương 1 

Quyết định số 

1718/QĐ-ĐHNV 

ngày 18/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội công nhận sử 

dụng sách phục vụ 

hoạt động đào tạo 

trình độ đại học tại 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội 

5 
Quản trị địa 

phương 
CK 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. 

Quyết định xuất bản 

số 1376 LK-XH/QĐ-

NXBĐHQGHN ngày 

05/11/2019. 

Nộp lưu chiểu năm 

2019. 

ISBN: 978-604-9876-

82-0 

01 
Ngô Sỹ 

Trung 
Toàn bộ 

Quyết định số 

2083/QĐ-ĐHNV 

ngày 06/10/2020 

của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội công 

nhận sách phục vụ 

hoạt động đào tạo tại 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội 

6 

Văn bản của 

Đảng và các 

tổ chức 

chính trị - xã 

hội 

Tập bài 

giảng của 

Trường 

Đại học 

Nội vụ 

Hà Nội 

Nhà xuất bản Lao 

động, 2019. 

Quyết định xuất bản 

số 2105/QĐ-NXBLĐ 

ngày 20/12/2019. 

Nộp lưu chiểu năm 

2020. 

ISBN: 978-604-9888-

91-5 

05 

Đỗ Thị 

Thu 

Huyền 

Thành 

viên, tham 

gia biên 

soạn 

Chương 2 

Quyết định số 

1823/QĐ-ĐHNV 

ngày 31/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội công nhận kết 

quả biên soạn và cho 

phép phát hành Tập 

bài giảng Văn bản 

của Đảng và các tổ 

chức chính trị - xã hội 
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7 

Chất lượng 

giảng viên 

Trường Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội 

TK 

Nhà xuất bản Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2021. 

Quyết định xuất bản số 

16/QĐ-NXBĐHKTQD 

ngày 21/01/2021. 

Nộp lưu chiểu Quý 

I/2021. 

ISBN: 978-604-946-967-1 

02 

Ngô Sỹ 

Trung 

và Trần 

Thanh 

Xuân 

Đồng chủ 

biên và 

đồng biên 

soạn 

Chưa có văn bản xác 

nhận của Cơ sở đào 

tạo 

- 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 TS: 02 sách chuyên khảo [3], [5]. 

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

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)/Xếp loại KQ 

  Sau khi được công nhận TS 

1 

Đề tài NCKH “Nâng cao năng lực 

thực thi nhiệm vụ của giảng viên 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội tại Quảng Nam” (ĐT). 

CN 

ĐTCT.2017.86 

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội 

2017-

2018 

10/01/2018 

Xếp loại Khá 

2 

Đề tài NCKH “Năng lực thực thi 

nhiệm vụ của viên chức quản lý các 

khoa chuyên môn thuộc Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội” (ĐT). 

CN 

ĐTCT.2018.103 

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội 

2018-

2019 

21/6/2019 

Xếp loại Khá 

3 

Đề tài NCKH “Nghiên cứu lý 

thuyết quản trị địa phương và việc 

vận dụng vào Việt Nam” (ĐT). 

CN 
ĐT.01/18 

Bộ Nội vụ 

2018-

2019 

28/6/2019  

Xếp loại Trung bình 

- Các chữ viết tắt: ĐT - Đề tài; CN - Chủ nhiệm. 

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 khoa học 

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 được công nhận TS 

1 

Tác động của khủng hoảng kinh 

tế toàn cầu và bài học kinh 

nghiệm trong công tác quản lý 

kinh tế vĩ mô ở Việt Nam 

01  
Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, ISSN 0866.7120 
  

Số 21, 

tr.34-35 
11/2009 
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2 
Hoạt động chứng thực cần tiếp 

tục đổi mới 
01  

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, ISSN 0866.7120 
  

Số 5, 

tr.24-25 
3/2010 

3 

Chính sách nhân tài của thành 

phố Đà Nẵng - Bài học kinh 

nghiệm đối với các tỉnh miền 

Trung - Tây Nguyên 

01  

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học “Phát triển kinh tế - 

xã hội miền Trung và Tây 

Nguyên gắn với yêu cầu 

tái cơ cấu kinh tế”, do 

Trường Đại học Kinh tế - 

ĐH Đà Nẵng tổ chức.  

Giấy phép xuất bản số: 

197/QĐ-ĐaN cấp ngày 

27/8/2012. 

Nộp lưu chiểu tháng 

9/2012. 

  
Tr.312-

315 
9/2012 

4 

Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao ở Đà Nẵng: Kinh 

nghiệm từ Hàn Quốc 

01  

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia “Quan 

hệ Việt Nam - Hàn 

Quốc: 20 năm và triển 

vọng tương lai”, do 

Trường Đại học Kinh tế 

- ĐH Đà Nẵng tổ chức. 

Giấy phép xuất́ bản số: 

136/QĐ-ĐaN cấp ngày 

05/7/2013. 

Nộp lưu chiểu tháng 

7/2013. 

  
Tr.125-

130 
7/2013 

5 
Đà Nẵng với chính sách thu hút 

nhân tài 
01  

Tạp chí Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh, 

ISSN 1859-4298 

  Số 4, 

tr.25-29 
9/2012 

6 
Chính sách tuyển dụng nhân tài 

của thành phố Đà Nẵng 
01  

Tạp chí Bảo hiểm xã 

hội, ISSN 1859 - 2562 
  

Số 212, 

tr.31-32 
10/2012 

7 
Chính sách nhân tài của một số 

quốc gia trên thế giới 
01  

Tạp chí Quản lý nhà 

nước, ISSN 0868 - 2828 
  

Số 217, 

tr.80-83  
02/2014 

  Sau khi được công nhận TS 

8 

Analysis of Victory Index at 

Telecommunications companies 

in Vietnam 

04 
Tác giả 

thứ 2 

Asian Social Science 

ISSN 1911-2017 (Print) 

ISSN 1911-2025 (Online) 

  

Vol. 11, 

No.27, 

p.256-

262 

12/2015 

9 

The Factors Affect the Quality of 

Financial Statements Audit in 

Vietnam Businesses 

02 
Tác giả 

thứ 2 

Asian Social Science 

ISSN 1911-2017 (Print) 

ISSN 1911-2025 (Online) 

  

Vol. 12, 

No.1, 

p.172-

181 

01/2016 

10 
Đào tạo nhân lực chất lượng cao 

cho khu vực công 
01  

Tạp chí Quản lý nhà 

nước, ISSN 2354 - 0761 
  

Số 248, 

tr.46-49 
9/2016 

11 

Nâng cao hiệu quả thu hút nhân 

lực chất lượng cao của thành phố 

Đà Nẵng 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, ISSN 0866-7120 
  

Số 13, 

tr.63-65 
5/2017 

12 

Phân tích một số ưu điểm và hạn 

chế trong thực hiện trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp tư nhân 

01  
Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 8, 

tr.220-

224 

7/2017 

13 

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 

của Tp. Đà Nẵng: Thực trạng và 

giải pháp 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, ISSN 0866-7120 
  

Số 26, 

tr.61-63 
9/2017 
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14 

Phân tích thực trạng đội ngũ 

giảng viên tại các cơ sở đào tạo 

của Việt Nam 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 11, 

tr.190-

195 

10/2017 

15 

Thực trạng và giải pháp giải 

quyết khiếu nại về đất đai tại tỉnh 

Gia Lai 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 11, 

tr.252-

256 

10/2017 

16 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về nhân tài và việc vận 

dụng trong công tác tuyển dụng 

nhân lực cho bộ máy nhà nước 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 13, 

tr.96-102 
12/2017 

17 

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Chủ tịch Xuphanuvong và các nhà 

lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà 

nước trong quá trình xây dựng và 

phát triển quan hệ Việt Nam - Lào 

01  
Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 1, 

tr.199-

204 

01/2018 

18 
Bàn thêm về tiêu chuẩn nghề 

nghiệp của giảng viên 
01  

Tạp chí Giáo dục lý 

luận, ISSN 0868-3492 
  

Số 271, 

tr.83-88 
01/2018 

19 
Quản lý lễ hội truyền thống tại 

tỉnh Phú Thọ 
02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 2, 

tr.165-

170 

02/2018 

20 

Thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại tỉnh Gia 

Lai 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Quản lý nhà 

nước, ISSN 2354-0761 
  

Số 265, 

tr.88-90 
02/2018 

21 

Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân lực 

chất lượng cao trong cơ quan 

hành chính nhà nước 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 3, 

tr.191-

197 

3/2018 

22 

Những ưu điểm và hạn chế trong 

công tác quản lý du lịch tại tỉnh 

Quảng Ninh 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 9, 

tr.228-

232 

6/2018 

23 

Nâng cao năng lực thực thi 

nhiệm vụ của giảng viên Phân 

hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại Quảng Nam 

03 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, ISSN 0866-7120 
  

Số 20, 

tr.61-63 
7/2018 

24 

Để Chương trình xây dựng nông 

thôn mới tại tỉnh An Giang đạt 

mục tiêu đến năm 2020 

01  
Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, ISSN 0866-7120 
  

Số 25, 

tr.61-63 
9/2018 

25 

Đào tạo nhân lực khu vực công ở 

Việt Nam trong bối cảnh cách 

mạng 4.0 

01  
Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 7, 

tr.180-

183 

4/2019 

26 

Bàn về vấn đề nhân tài và xây 

dựng chính sách nhân tài ở Việt 

Nam 

01  
Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 8, 

tr.279-

284 

5/2019 

27 

Cải cách hành chính thời Lê Thánh 

Tông và những bài học đối với 

Việt Nam trong việc tổ chức bộ 

máy chính quyền địa phương 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 9, 

tr.198-

203 

5/2019 

28 

Nhân dân tham gia hoạt động quản 

lý của chính quyền địa phương: 

Thực tiễn và vấn đề tiếp tục nghiên 

cứu đổi mới ở Việt Nam 

01  
Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 10, 

tr.183-

189 

5/2019 
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29 

Cải cách thủ tục hành chính về 

chứng thực tại các xã, thị trấn của 

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 11, 

tr.276-281 
6/2019 

30 

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức của du lịch cộng đồng 

tỉnh Tuyên Quang 

02 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Công thương, 

ISSN 0866-7756 
  

Số 13, 

tr.252-259 
6/2020 

31 

The people’s assessments on the 

competences of the local civil 

servants - a case study in Hanoi 

city, Vietnam 

04 

Tác 

giả 

chính 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues. 

ISSN: 1544-0036 (Print) 

ISSN: 1544-0044 (Online) 

Scopus1  
Volume 

23, Issue 3, 

p.1-10 
6/2020 

32 
The working capacity of 

Vietnamese local civil servants 
04 

Tác 

giả 

chính 

“Advances in 

Intelligent Systems and 

Computing”, Nxb. 

Springer. 

ISSN: 2194-5357 

ISSN 2194-5365 

(electronic) 

ISBN 978-981-15-5858-0 

ISBN 978-981-15-

5859-7 (eBook) 

Scopus1a  
Volume 

1184, 

p.164-175 
10/2020 

33 

The Assessments of Local 

Manager on the Quality of 

Administrative Civil Servants - 

A Case Study in Hanoi City, 

Vietnam 

04 

Tác 

giả 

chính 

“Smart Innovation, 

Systems and 

Technologies”, Nxb. 

Springer. 

ISSN: 2190-3018 

ISSN 2190-3026 

(electronic) 

ISBN 978-981-15-7077-3 

ISBN 978-981-15-

7078-0 (eBook) 

Scopus1b  
Volume 

195, 

p.247-259 
11/2020 

34 
Factors affecting the local 

governance 
04 

Tác 

giả 

chính 

“Advances in 

Intelligent Systems and 

Computing”, Nxb. 

Springer. 

ISSN: 2194-5357 

ISSN 2194-5365 

(electronic) 

ISBN 978-981-15-8288-2 

ISBN 978-981-15-

8289-9 (eBook) 

Scopus1c  
Volume 

1270, 

p.707-720 
12/2020 

35 

Factors Affecting the Quality of 

University Lecturers - A 

Research Conducted Within the 

Context of Vietnam Society 

06 

Tác 

giả 

chính 

Higher Education 

Research 

ISSN: 2578-9341 (Print) 

ISSN: 2578-935X (Online) 

  
Volume 6, 

Issue 3, 

p.58-62 
5/2021 

36 
A Study on Local Civil Servants’ 

Demands in Vietnam 
04 

Tác 

giả 

chính 

Turkish Online Journal 

of Qualitative Inquiry, 

e-ISSN 1309-6591 

Scopus2  

Volume 12, 

Issue 8, 

p.3877 - 

3885 

7/2021 

 
1, 1a, 1b, 1c Vui lòng truy cập Website Scopus, mục “Check out your free author profile”, địa chỉ 

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri, tra cứu tên tác giả Ngo Sy Trung. 
2 Vui lòng truy cập Website của Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, địa chỉ 

https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/5065  

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/5065
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- 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 cấp bằng TS: 02 bài báo [31], [36]. 

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 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

…        

- 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 

1      

2      

…      

- 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 

1      

...      

- 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 đào 

tạo đại học ngành 

Quản trị văn phòng 

Tham gia  
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội 

Giấy chứng nhận 

ngày 28/6/2019 của 

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội về việc 

tham gia xây dựng và 

phát triển chương 

trình đào tạo 

 

2 

Đề cương chi tiết 

học phần Văn bản 

quản lý nhà nước 

Chủ trì  
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội 
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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 (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……… 

- Giờ giảng dạy: 

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

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: … 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

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: Sách chuyên khảo “Văn bản 

quản lý nhà nước”, Nxb. Lao Động - Xã hội, 2016, ISBN: 978-604-65-2693-3 [tài liệu số 3 

Bảng thống kê Mục B.5]; hoặc chương sách (tác giả chính) do nhà xuất bản có uy tín trên thế 

giới xuất bản “The working capacity of Vietnamese local civil servants”, Advances in 

Intelligent Systems and Computing, Volume 1184, Nxb. Springer, 2020, ISSN: 2194-5357, 

ISSN 2194-5365 (electronic), ISBN 978-981-15-5858-0, ISBN 978-981-15-5859-7 (eBook) 

[tài liệu số 32 Bảng thống kê Mục B.7.1.a]. 

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. 
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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 PHÓ GIÁO SƯ 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  Hà Nội, ngày …... tháng ….. năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

TS. Ngô Sỹ Trung 

 


