
Ban hành kern theo Cong van s: 32 /HDGSNN ngày 20/5/2021 cza Chü tjch HDGS nhà ntthc 
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Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

BAN BANG KY XET CONG NHAN DT TIEU CHUAN 
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(Ni dung dung a o nao thl dánh dáu vao ô do: ; Ni dung dê trông: o) 

Di tucYng däng k: Giáng viên El ; Giãng viên thinh giâng EJ 
Ngành: Dja 1; Chuyén ngành: Khoa h9c Trái dAt - MO 
A. THÔNG TIN CA NHAN 
1. Hç và ten ngu&i dang k: Pham Thj T6 Oanh 
2. Ngày tháng näm sinh: 30/5/1979; Nam; N El Qu6c tjch: Vit Nam; 
Dan tc: Kinh; Ton giáo: KhOng 
3. Dang vién Dãng Cong san Vit Nam: II 
4. Qué quán (xaJphumg, huynIqun, tinhlthành ph): xA Liêm Hài, huyn Trirc Ninh, tinh 
Nam Djnh. 
5. Nii clang k h khAu thuOng trñ (s nhà, ph&thôn, xa/phuing, huyn/qun, tinhlthành 
ph6): s6 nhà 14, khu tp th thüy san, phumg Nhân ChInh, qun Thanh Xuãn, thành ph 
HàNi. 
6. Dja chi lien h (ghi rö, dÀy dü d lien h duqc qua Buu din): S6 nhà 14, khu tp th thirty 
san, ngO 17 duing Lê VAn Thiêm, phi.thng Nhân Chinh, qun Thanh Xuân, thânh ph Ha 
NOi. 
Din thoi nhà riêng: 0243.5586807; Din thoai di dng: 0912117779; E-mail: 
oanhpt@vca.org.vn  
7. Qua trinh cong tác (cong vic, chrc vij, c quan): 
- îü thãng 7 nAm 2001 dn tháng 9 nAm 2003: Can bO BO mon Cong ngh môi tnrng, Khoa 
Môi trumg, trulng Di h9c Khoa h9c T%r nhiên, Bi h9c Qu& gia Ha NOi;  dng th?ii lam 
can b hcp dng ti Trung tam rnrâc sch và v sinh môi tnr&ng, Vin Han lam khoa h9c 
Vit Nam. 
- Tü tháng 10 nAm 2003 dn tháng 4 nAm 2004: chuyên gia tham gia trin khai dr an dánh 
giá tác dng môi trixrng cUa các dp thUy din khu virc min Trung, thuOc ngun kinh phi 
vn vay ADB, tai  Vin quy hoch thüy lçii Ha NOi. 
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Ban hành kern theo Cong van sO'. 32 /HDGSNN ngày 20/5/202 1 cza Chz tjch HDGS nhà nithc 

- Tir tháng 5 näm 2004 dn tháng 8 näm 2015: Can b vâ dirçc b nhim phó phông (h s 
0,4), trithng phông (h s6 0,6) và cp Phó trithng Ban K hoach H trçi (h s 0,8), Lien 
minh HTX Vit Nam (quán 1 chInh, theo dOi toàn ngành máng Dào t?o,  Khoa h9c và Môi 
trumg). 
- Tir tháng 9 nàm 2015 dn tháng 2 nm 2019: Ttng giám dc Trung tam các chuong trInh 
kinh th xã hi, Lien minh HTX Vit Nam (h s 1,0). 
- Tir tháng 3 nam 2019 dn nay: Tnring Ban chinh sách và phãt trin HTX, Lien minh HTX 
Vit Nam. 
+ Chtrc v11: Hin nay: Truâng Ban ; Chic vii cao nht dã qua: Truàng ban (tuong ducing vii 
trumg, h s 1,0). 
+ Co quan cong tác hin nay: Lien minh Hcp tác xã Vit Nam 
+ Dja chi co quan: S 6 Dixang DInh Ngh, Yen Hôa, CAu GiAy, Ha Ni 
+ Din thoai Ca quan: 08049250, 0912117779 
Thinh giãng tai  cci sâ giáo diic dii hçc (nu có): Khoa Môi truO'ng, Trinmg Di h9c Tài 
nguyen và Môi trung Ha Ni; Khoa Tài nguyen và Môi trung, Trtr?ng Di h9c Khoa h9c, 
Dai h9c Thai Nguyen; Khoa Y th cong cong,  trumg  Dai  h9c Y Duçic Thai BInh. 
8. D nghi huu tir tháng nàm  
Nci lam vic sau khi nghi hixu (nu có):  
Ten co sâ giáo diic di hçc ncli hqp dng thinh giáng 3 nam cui (tInh dn thii dim hêt han 
np h so):  
9. TrInh do dào tao: 
- Duçic cp bang DH ngày 22 tháng 6 näm 2001; s van bang: 322846; nganh: Môi truông, 
chuyên ngành: Cong ngh môi trueing; loai hInh dào tao  chInh quy; Xp loai hang GiOi; Noi 
cAp bang DH (trung, nuàc): Trung Dai  h9c Khoa h9c Tu nhiên (Ha Ni, Vit Nam). 
- Duçic hQc chuyn tip và cAp bang ThS ngày 22 tháng 4 näm 2004; s van bang: QM 
001233; ngânh: Khoa h9c Môi tri.r&ng; chuyên ngành: Cong ngh mOi trung; kt qua hçc 
vâ bang dim dat  xuAt sAc và duc chuyn tip nghiên clru sinh; Noi cAp bAng ThS (trung, 
nuâc): Trueing Dai h9c Khoa h9c Tu nhiên (Ha Ni, Vit Nam). 
- Thiçc hçc chuyn tip và cAp bAng TS ngãy 16 thãng 11 näm 2009; so van bang: QT 
000361; ngành: Dja l; chuyên ngânh: Báo v tài nguyen thiên nhiên vã môi trix&ng; Noi 
cAp bAng TS (tnthng, nuâc): Trung Dai  h9c Khoa h9c Tir nhién (Ha Ni, Vit Nam). 
- Duçic cAp bAng t& nghip cao cAp i 1un chInh trj ngày 22 tháng 6 11am 2015; s6 van bang: 
A008121; '°ai  hInh dào tao  tp trung, khOa hQc 2014-2015; xp l°ai  XuAt sAc; Noi cap bang 
(tru?Yng, nuOc): Hoc vin chinh trj khu virc I (Vit Nam). 
- Duçic cAp bAng TSKH ngày ... thang ... nam ....; s van bAng: .; ngành:  
chuyen nganh: ; Noi cAp bAng TSKH (tru&ng, nuâc):  
10. Dã duçc b nhim/công nhn chirc danh PGS ngay tháng näm  
nganh:  
11. Dang k xét dat tiCu chuAn chirc danh phó giáo su tai HDGS co sâ: H9c vin Khoa hQc 
và Cong ngh - Vin Han Lam Khoa hçc va Cong ngh Vit Nam. 
12. Dang k xét dt tiêu chuAn chirc danh phó giáo su tai  HDCDGS ngành, lien nganh: Khoa 
hoc Trái dAt- MO. 
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Ban hành kern theo Cong vOn s. 32 /HDGSNN ngày 20/5/2021 ca hi tjch HDGS nhà nwác 

13. Các hi.râng nghiên ciru chü yu: 
- Quàn 1, phOng ngCra, xü l ô nhim môi tnthng, tái si.'r ding chit thai, xay dirng mô hinh 
thI dim, quy hoach, di vâi lang ngh i Vit Nam. 
- Quãn l chat thai, djnh huàng mô hInh quán 1 môi tnthng, tài nguyen thiên nhiên dira vào 
cong dng, kinh t tuAn hoân, gop phn giãm thiu ô nhim môi trung, thIch 1rng vâi bin 
di khI hâu. 
14. Kt qua dào tao  và nghiên cüu khoa h9c: 
- Dã hithng dn (s hrcng) NCS bão v thành cong lun an TS; 
- Dâ htràng dn (s krcmg) 06 HVCI-I/CK2/BSNT bào v thãnh cong 1un van 
ThS/CK2/BSNT (irng vien chüc danh GS không can kê khai ni dung nay); 
- Dä hoàn thành d tài NCKH tr cp ca sâ trâ len: s lucing: 7 dé tài khoa h9c và nhim 
vi bão v môi tnthng cp B; 
- Dã cong b (s h.rçng): 41 bài báo khoa h9c, trong do 04 bài báo khoa hçc trên tp chi 
quôc tê cO uy tin; 
- S hiqng sách dã xut bàn 05, trong do 05 sách thuc nhà xut bàn có uy tin; 02 sách 
chuyên khão; 03 sách tham khâo 
- S luqng tác phAm ngh thuât, thành tIch hun luyn, thi du the diic, th thao dat  giâi 
thung quc gia, quc té:  
15. Khen thixing (cac huân chucmg, huy chung, danh hiu): 
- Giy khen UBND qun Ba DInh v dat  giãi ba Hi thi thuyt trinh bão v d tài, giái pháp 
Festival sang tao  tré qun Ba DInh thn thu v- näm 2006; Ghi s khen thtthng s 2076/QD-
UB ngày 06/10/2006. 
- Bang khen cüa Bô K hoch va Dau tu v dat  thành tIch xut sac trong thirc hin tng kt 
Nghj quyt 1 3/NQ-TW ngày 18/3/2002 cüa Ban chap hành trung hang Dáng khóa IX; Quyêt 
djnh s 1548/QD-BKHDT ngày 11/10/2019. 
- Chin s5 thi dua cap ca si các nãm 2006,2007,2008,2009,2010, 2014,2015, 2018,2020. 
16. K lut (hinh thiirc tr khin trách trô len, cap ra quyEt djnh, s quyêt djnh và thai han 
hiu lrc cüa quyt djnh):  
B. TV KHAI THEO TIEU CHUAN CHU'C DANH GIAO SiX/PHO GIAO SU 
1. Tr dánh giá v tiéu chuan va nhim vi cüa nhà giáo: 
Bàn than tôi tr dánh giá theo tiêu chuan và nhim vii cüa nhà giáo giàng day tai trung  Dai 
h9c duqc quy dinh tai Diu 70,72,77, Luât Giáo dic Vit Nam närn 2005 vâ Diêu 55 Lust 
Giáo duc Dai hoc näm 2013 nhu sau: 
1.1. Tiêuchucn. 
- Tu each, pham chtt dao  dirc và ti.x tuOng tt, luôn sng hOa dông vâ biêt chia sé, giüp d& 
m9i ngth i xung quanh; 
- Dü sirc khOe tham gia cong tác dào tao,  giáo diic, cO k nàng thuyt trInh d hiu; dam me 
và nhit huyt vài cong tác giáng day; 
- Co l ljch bàn than rO rang, Ip  tnthng và l tu&ng sng vtng yang và Iành manh; 
- Bàn than dà duçic dào tao  bài bàn, dat  trInh d chuAn v chuyen mOn nghip vv; 
- Lam cOng tác quán ly, dau mi cüa ngãnh v dào tao  và khoa h9c, môi trung, thu k trong 
thAm djnh ni dung, tu van cho hôi dng khoa h9c nganh 13 nãm (2004-20 15), lam chü 
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Ban hành kern theo Cong van sO': 32 /HDGSNN ngày 2 0/5/2021 cüa Chz t/ch HDGS nhà nwàc 

nhim nhiu d an, d tài v khoa h9c va môi truong nên CO kinh nghim thirc tiên, gän vOi 
giãng day, dào tao  chuyên sâu cho di tuçlng dai  hçc và thic s h chInh quy; 
- CO nang 1irc tng kt, tng hqp d xay drng chixcmg trinh hành dng, k hoach v khoa 
h9c cong ngh, nghien ciru 1 1un, vi& và xut ban sách chuyén kháo và tham khão. 
1.2. Nhim vu: 

- Giáng dy theo mvc  tiêu, nguyen 1 giáo diic,  dáp rng dy dü vâ có chit luqng các chuong 
trInh giáo di1c dui hc và sau dai  hc ducc phân cong và giao nhim vv; 
- Thirc hin dÀy dü nghia v11 cong dan, các quy djnh cüa pháp 1ut và ni quy, quy djnh cüa 
nhà tnr&ng, ni dang cong tác; 
- GiU gin phÀm cht, uy tin và danh d cüa nhà giáo, luOn ton tr9ng nhân cách cüa nguôi 
h9c, di xi1 cong bAng vâi ngu&i hoc, báo v cac quyn, 1i Ich chInh dáng cüa ngui h9c; 
- Thix?mg xuyen hçc tip,  bi during nâng cao trInh d 1 Iun chInh trj; rên 1uyn trau dôi 
kin thirc chuyên môn, nghip vi, di mOi phuYng pháp giáng day, nêu gucrng tot cho nguôi 
hoc. 
- Nghiên ctru,phát trin rng diing khoa h9c và chuyn giao cong ngh, dam bâo chat hicng 
clào tao. 
2. Thai gian, kt qua tham gia dào tao,  bi duang tr trInh d dai  h9c trâ lên 
- Tng s& 07 nãm. 
- Khai cIi th It nht 06 näm h9c, trong do cO 03 nãm h9c cui lien Wc tinh den ngày ht han 
np h sci (crng vien GS chi khai 3 näm cui lien tic sau khi duqc cOng nhn PGS): 

TT Näm hQc 

s6 1ung NCS 
dã hiro'ng dn 

S lu'çrng 
ThS/CK2/ 
BSNT dã 

hu'óng dn 

So do an, 
khOa 1un 
tt nghip 
OH dã HD 

S Iuçrng gii 
giàng dy trirc 
tip trên ló'p 

Tong s giô 
giãng trirc 

tip/gi& quy 
dôiIS gi& 

dinh mic(*) ChInh Phu OH SOil 

1 2013-2014 150 150/187/135 

2 2014-2015 01 03 90 90/242/135 

3 2015-2016 01 07 123 135/353,12/135 

4 2016-2017 03 9 45 45/310/135 

03 näm hoc cui 

5 2018-2019 01 35/135 

6 2019-2020 01 112 112/147/135 

7 2020-2021 01 144 144/196,5/135 

(*) - Trzrác ngày 25/3/2015, thea Quy djnh ch do lam viêc di vái giáng viên ban hành kern thea 
Quyet di nh sO 64/2008/QD-BGDDT ngày 28/11/2008, dircxc sza dôi bô sung Mi Thông lit 
so 36/2010/TI -BGDDTngày 15/12/2010 và Thông lit sO 18/2012/11-BGDDTngày 31/5/2012 cza 
B5 trtthng B3 GD&DT. 

- Tz't 25/3/2015 dén truc ngày 11/9/2020, theo Quy dinh chê' do lam viêc dO'i vó1 giáng viên ban 
hành kern thea Thông lit sO 47/2014/IT-BGDDT ngày 3 1/12/2014 cza BO tru'&ng BO GD&DT; 
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Ban hành kern theo Cong van s: 32 /HDGSNN ngày 20/5/202 1 cüa Cht t/ch HDGS nhà nzthc 

- Tit ngày 11/9/2020 dIn nay, theo Quy djnh chl do lam vic cza giOng viên co' sà giáo dyc dai hQc 
ban hành kern theo Thông tic sO 20/2020/TT-BGDDT ngày 2 7/7/2020 cza BO trzthng Bô GD&DT; 
dinh mzc gi& chuân giOng day theo quy djnh cza thu tru'&ng cc' sà giáo duc dai hQc, trong do djnh 
mtc cüa giáng vien thinh giãng dwçic tinh ti-en cc sO' d,inh mic côa giOng viên ccr hu. 

3 Ngoi ngU: 

3.1. Ten ngoai ngU thành thao phiic vii chuyên môn: Ting Anh 

a) Diiçtc dào tao  nuOc ngoài: 

- Hc DH fl; Tai nuâc:  ; Tü närn den nAm  

- Báo v 1un van ThS hoäc juan an TS hoc TSKH ; tai nuâc: nàm  

b) DIrçYc dào tao  ngoai ngu trong nuâc: E 
- Tnthng DH cp bang t& nghip DH ngoai ngü: Dai  h9c Ngoi ngtt Ha Ni, s bang: 

231696; näm cAp: 2003 

c) Giâng day bang tieng nuâc ngoài: 

- Giáng day bang ngoi ngü  

- Nci giáng day  (cc s dâo tao,  nuâc):  

d) Di tung khác ; Din giâi:  

3.2. Ting Anh (van bang, chirng chi): Cfr nhãn ngoi ngr 

4. Huàng dn NCS, HVCH/CK2/BSNT dã duqc cAp bAng/co quyêt djnh cap bang 

T T 

Hy ten NCS 
hoäc 

HVCH/CK2/ 
BSNT 

ij ttrç'ng Trách nhim 
hirong dan 

Thoi gian 
htró'ng dn 
tfr ... den 

Co s& dào 
tao 

Ngày, thán, 
nãm dirçc cap 
bAng/co quyt 
dnh cAp bang NCS HVCH/C 

K2IBSNT  Chinh Phii 

1 DinhThj 
Thüy Qurnh 

x x 2012-2015 Triiô'ng 
DHKI-ITN 

06/4/2015 

2 VUThuHnh x x 2012-2016 Tmng 
DHKHTN 

28/3/2016 

3 
VüTháiLoan x 2016-2017 Tnr&ng 

DHKHTN 
20/3/2017 

Hoàng Van 
Hung 

x x 2016-2017 Tri.rO'ng 
DHKHTN 

20/3/2017 

Dng Bão 
Qu)rnh Van 

x x 2016-2017 Trueing Di 
hc Thüy lçii 

17/4/2017 

6 
Hoang Thj 
Thüy 

x x 20 18-2020 TruO'ng 
DHKHTN 

22/5/2020 

Ghi cl,ü: tTng viën chüc danh OS chi k khai thông tin v hurng dn NCS. 
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Ban hành kern theo Cong van sO': 32 /HDGSNN ngày 20/5/2021 cia Cht tjch HDGS nhà ntthc 

5. Biên sotn sách phc vii dào tio tir trInh d dii h9c tth len: 

TT Ten sách 

Loii 
sách 

(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xut ban và 
näm xut ban 

S tác 
giã 

ChO biên 

Phân biên 
soin (tir 
trang ... 

dn trang) 

Xác nhân cüa cr 
so' GDDH (s van 
ban xác nhn so' 

ditng sách) 

Sau khi duqc cong nhn TS 

1 

Dnh huo'ng 
chiên 1uçYc 
phát triên khoa 
h9c Va cong 
ngh khu virc 
kinh t hçip tác, 
h9p tác xã dn 
näm 2020 

TK 

Nhà xut bàn khoa 
h9c t%r nhiên và cong 
ngh, 2010 (Giy 
phép xuAt bàn SO 
1253-2010/CXB/005- 
1 1IKHTNCN cap 
ngày 28/12/20 10) 

4 
Phm Thj 
To Oanh 

1-48 

Trueing Di h9c 
Khoa hoc Tu 
nhiên, Dii hçc 
Quc gia Ha Ni; 
Tru&ng Di h9c 
Khoa h9c, Di h9c 
Thai Nguyen 

2 

NhUng thôn 
tin chung Vé 
môi truYng WI 
djnh hrning 
chin ltrcic cho 
khu vrc kinh 
hçrp tác, hçip 
tác xà den 
2020 

TK 

Nhà xuAt bàn khoa 
hçc t%r nhiên va cong 
ngh, 2010 (Giy 
phép xut bàn so 
1253 -20 10/CXB/006- 
1 1/KHTNCN cap 
ngày 28/12/20 10 

Pham Thi 
To Oaflh 

34-126 

Tnrmg Di h9c 
Khoa hçc Tix 
nhiên, Di h9c 
Quc gia Ha Ni; 
Trumg Di h9c 
Khoa hçc, Dai  hçc 
Thai Nguyen 

3 

S tay k5 thut 
trin khai mô 
hInh quãn i 
mOi tru?mg 
dira vào cong 
dông trong khu 
vuc hcp tác xã 

TK 

Nhà xut bàn khoa 
hoc tu nhiên và cong . 
ngh (Giy phép xuat 
bàn so 1274- 
2011/CXB/009- 
1 8/KHTNCN cap 
ngày 22/11/2011) 

1 
Pham Thj 
To Oanh 

1-104 

Tnthng Dii hoc 
Khoa hoc Tu 
nhiên, Di h9c 
Quc gia Ha Ni; 
Trumg Di hçc 
Khoa hoc, Dai  h9c 
Thai Nguyen 

KS thut X1I 'Y 
nuOc thai 

CK 

Nhà xut bàn xâ,y 
drng, 2018 (Quyet 
djnh s 1042- 
2018/CXBIPH/03- 
39/XD ngày 
29/3/2018. ISBN: 
978-604-82-2391-5) 

1 
Pham Thi 
To Oath 

1-149 
Tnr?mg Di hçc 
Khoa h9c, Di h9c 
Thai Nguyen 

Sinh thai Va 
môi trithng 

CK 

Nhà xut bàn khoa 
Ihçc và k5 thut, 2021 
Quyt dinh s 

81/QD-NXBKHKT 
Ingày 25/5/2021, ISBN 
978-604-67-1917-5) 

1 
Pham Thi 
T 

1-235 
Truäng Di hçc 
Khoa h9c, Di hc 
Thai Nguyen 
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Ban hành kern theo Cong van sO': 32 /HDGSNN ngày 20/5/2021 cz.a Chi tjch HDGS nhà nithc 

Trong dO: s6 luqng (ghi rO các s TT) sáeh chuyên khào do nhà xuAt bàn cO uy tin xuât bàn 
và chucing sách do nhà xut bàn có uy tin trên th giâi XULt bàn, ma rng viên là chü biên 
sau PGS/TS: [],  
Lwuf: 
- Chi kê khai các sách duçc phép xuAt bàn (GiAy phép XB/Quyt djnh xut bàn/so xuât bàn), 
np luu chiu, ISBN (nu cO)). 
- Các chü vit tat: CK: sách chuyên khão; GT: sách giáo trInh; TK: sách tham khão; HD: 
sách huàng dan; phn i'rng viên biên soin cn ghi rO t1r trang.... den trang  (vi dii: 17- 
56; 145-329). 
6. Thirc hin nhim vii khoa h9c va cong ngh dä nghirn thu: 

TT 
Ten nhiêm vu khoa 
hoc và cong nghe 

(CT, OT...) 
CN/PCN/TK 

' ' Ma so và can 
. , 

quan ly 

. • Thoi gian 

thtrc hiçn 

Thai gian nghiêm 
thu (ngay, thang, 
näm)IXp Ioi KQ 

TruOc khi dirçrc cong nhn TS 

Nghien cüu hin trng 
và dê xuât giái pháp cho 
san xuât sach  hcm trong 
lang nghe chê biên 
hrcrng thirc thirc phâm 
cüa tinh Bäc Ninh 

CN KX-2005-08, D 
tài khoa h9c cap 
B 

3/2005-3/2006 28/3/2006/Xuât sc 

2 

Xây drng mô hInh xü 
nizOc thai tái chê 

nhira nhäm giãm thiêu ô 
nhim môi tnrmg 

CN MC-2008-06, 
nhim vi bão v 
môi tri.r&ng cap 
B 

3/2007-3/2009 16/4/2009/Xut s.c 

Sau khi duçic cong nhtn TS 

Diu tra, xây dimg, 
nhân rng và phô biên 
mt sO mô hInh quãn l 
mOi trng dira vào 
cong dOng trong khu 
vrc HTX và lang nghê 

CN MX-2009-06, 
nhim v11 bão v 
môi trung cap 
B 

2009-2011 26/12/20 1 1/Xut 
sac 

2 

Diu tra các nhân t tác 
dng den ô nhim môi 
trtthng dôi yen các loi 
hInh HTX; xây dirng 
chmg trInh nhim vii 
tr9ng tam ye cong tác 
báo v mOi truenng giai 
do?n 2011-2015 

CN MC-2011-05, 
nhim vi bào v 
môi tri.thng cap 
B 

2011-2012 22/1/2013/Xu.t sc 

Quãn l, áp dicing và 
nhân rng các mô hmnh 
san xuât sich han nhäm 
bão v môi tru?mg cho 
khu vrc kinh tê hçp tác 
và hçp tác xä 

CN MX-2014-04, 
nhim vi.i báo v 
mOi trithng cap 
B 

2014-2016 08/6/2017/Khá 

7 

7 



Ban hành kern theo Cong van s6 32 /HDGSNN ngày 20/5/2021 cza Chz t/ch HDGS nhà nzthc 

Nghiên ciru, d xut 
giái pháp phát triên 
chuôi gia trj san phâm 
chè gan vài mô hInh 
HTX kiêu mài ti tinh 
Thai Nguyen 

CN D tài khoa h9c 
cap B 

2017 31/8/201 8/Khá 

Dánh giá vic thrc hin 
các mic tiêu, nhirn viii 
cüa khu vrc kinh tê ttr 
nhân, kinh tê hçp tác, 
khu vrc FDI theii k' 
2011-2020 và phtrang 
huâng, mi1c tiêu cüa 
thii k' 202 1-2030, k 
hotch 5 näm 2021- 
2025 

CN Cp B, phitc vit 
xây dirng chiên 
luçic ,phát triên 
kinh tê xã hi giai 
doan 202 1-2030 

20 19-2020 12/6/2020/Dat yêu 
câu 

- Các chi vi& tat: CT: Chung trInh; DT: D tài; CN: Chü nhim; PCN: Phó chü nhim; 
TK: Thu k. 
7. Kt qua nghiên ciru khoa hQc va cong ngh dä Cong b (bài báo khoa h9c, báo cáo khoa 
h9c, sang ch&giái pháp hitu Ich, giái thuàng qu6c gialquéc t): 
7.1.a. Bài báo khoa h9c, báo cáo khoa hçc dä cong b& 

TT Ten bài báo/báo 
cáo KH 

So 

giã 

Là tác 
g 

chInh 

Ten üip chI 
hoac ky yeu 

khoa hçcIISSN 
hoc ISBN 

Loii Tap chi 
quoc te uy tin: 

ISI, Scopus 
(IF, Qi) 

S6 lan trIch 
dn (không 
tinh tu trIch 

dan) 

Tip, s, 
trang 

Tháng, 
näm 
cong 

Tru'o'c khi thrçrc cong nhn TS 

1 

Anh huâng cüa 
mt s cht ô 
nhim trong nuOc 
song To Ljch tâi 
chat luçing rau a 
mt dja dim 
thuOc huyn 
Thanh TrI, Ha 
Ni 

1 

Là tCTap 
giã 
chInh và312004 
tác 
1iênh 

chI HOa hoc 
và 1rng ding, s 

Ha Ni, 
0866 7004 

S 3/2004, 
29-34 

2004 

2 
Tip cn rnâi vâi 
phát triên bn 
vitng i Vit Nam 

1 

Là tácnguyên 
giã 
chinh v&nguyên 
là tác giãtru?Yng, 
lien h 

Ttp chI tài 
và môi 

trung, Bô Tài 
và môi 

so 
10/2007, ISSN 
1859-1477 

S 10(48), 
5556 

2007 

8 

8 
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Mo hInh tInh toán 
giá thành dAu tu 
và van hành X1I 1)' 
nuic thai bang 
phucng pháp sinh 
hoc 

Là tácTtp 
gia 

là tác giâNi, 
liênhê 

chInh vàll(83)/2008. 

chi Hóa hçc 
và üng diing, so 

Ha 
ISSN 0866 

7004 

So 
11(83)/200 

8, 38-40 
2008 

Ung diing mô 
hinh toán lap các 
phiicmg an san 
xut tôi uu gan 
vOi djnh müc chi 
phi môi tnthng 
lang ngh Bc 
Ninh 

Là tCTap 
giã 
chInh 

 'tap 
là tác 
lien he 

chi Khoa hçc 
và Cong Ngh, 

46-st 3/2008 
0866 708X 

Tp 46-So 
3/2008, 71- 

79 
2008 

II Sau khi thrçrc cong nhn TS 

11.1 Bài báo Scopus 

Occurence, 
posible sources 
and ecological 
risk assessment 
of high hazard 
PCBs in water of 
Kim Nguu river, 
Viet Nam 

Tham 
gia 

Pollution 
research, Roll 
Res.38, EMSopus, 
International 
ISSN 0257-8050, 
0971-765X 

H Index 
11 

111-114 2019 

6 

Assessment of 
vulnerability of 
cilmate change 
on cro 
livestock

and 

production, 
adaption in 
Vietnam 

2 

Là 
gia 

là tác 
lien h 

chinh 'international 

Ecology 
nvironment,Rol 

1 Res.38, EMSopus, 

0257-805 0, 
097 1-765X 

H Index 
11 

980-986 2020 

The posibility of 
heavy metal 
accumulate in To 
Lich river, 
irrigation water, 
cultivation land 
and vegetable 
products 

2 

Là tác 
gia 

là tac 
lien h 

chInh '1nternational 

Pollution 
research, Roll 
Res.38, EMSopus, 

025 7-8050, 
097 1-765X 

H Index 
11 

925-934 2021 

8 

Community - 
based 
environment 
management - a 
pilot study in 
Phu Dong 

2 

Là tác 
gia 
chInh và 
là tác aISSN 
lien h 

Pollution 
research, Roll 
Res.38, EMSopus, 
International 

025 7-8050, 
097 1-765X 

H Index 
11 

367-378 2021 

9 
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commune, Gia 
Lam district, 
Hanoi, Vietnam 

11.2 Bài báo trong nu'ó'c 

9 

Giái pháp giãm 
thiu o nhim 
môi trtr&n a các 
lang nghe Vit 
Nam 

1 

Là tác 
gia 
chInh 'Môi 
là tác 
lien h 

Tap chI môi 
tnrclng, Tong ciic 

tnxang 
1 859-042X 

Chuyên dê 
11/2011, 20- 
22 

2011 

10 

Vai trà cüa mô 
hInh hop tác xA 
trong cong tác 
báo ye mOi 
tnrang - djnh 
huàng và giái 
pháp phát triên 

1 

Là tác 
gia 
chinh va 
là tác 
lien h 

5truang, 
Tap chI môi 

Tong ciic ,. 
Moi tri±ng, 

1 859-042X 

Chuyên dê 
11/2013, 3-5 

2013 

Tài nguyen dja 
hInh nüi hra và du 
lich sinh thai tai 
thành ph Buôn 
Ma Thut, Vit 
Nam 

2 

Là tác . 
g 
chInh 
là tác gia7890 
lien h 

K yu Hi nghj 
Khoa hçc Dja 1 
Toan quc lAn 
thu xii ISBN 

2292- 
202 1/CXBIPH/l 
58-83/TN 

Quyn 2, 
695-703 

2021 

12 

Quãn l nhà nithc 
nganh cong 
nghiep môi 

dmh truaig
. 

huàng và giài 
pháp 

1 

Là tác 
gia 
chrnh va. 
là tác i

flgfl 
 

lien he 

5nghiep 

Hôi tháo qu6c gia 
ye san phâm cong 

moi 
tnrang trong 

cong 
thuang 

133-142 2014 

13 

Dánh giá tiêu chI 
mOi tru?Yng trong 
chi.rcing trInh xây 
dirng nông thôn 
mài 

2 

Là tác 
gia 
chInh và0. 
là tác giaJ5 
liênhê 

Tap chI môi 
trixang, Tong ciic 

tmg, 
1 859-042X 

So 3/2015, 
34-35 

2015 

14 

Hin trng chAt 
thai chän nuôi và 
cácmôhIxir1 
chAt thai hiuquã 
cüa xA Phü Dong 

2 

Là tác 
gia 
chmhva 
làtác giã5 
lien h 

5truang 
Tap chI môi 

cüa Tng 
cuc Môi tru&ng, 

1859-042X 

S 11/2016, 
3 9-40 

2016 

15 

Hiu qua cOng tác 
bão v môi 
truYng trong xây 
dimg nOng thôn 
mài tai xà Tan 
Triu 

2 

Là tác . 
già 
chinh 
là tác gia1 
liênhê 

Tap chI môi 
tnx&ng, Tong cic 

tnr6ng, 
1 859-042X 

So 12/2016, 
46-47 

2016 

10 
10 
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16 

Dánh giá sir tuân 
thu các quy djnh 
pháp lut ye báo 
v môi tnthng ti 
cong ty TNHH 
Tissue Linh An, 
phung Khai 
Quang, thành ph 
Vinh Yen, VTnh 
Phüc 

1 

Là tác 

là tác giâ7890 
lien h 

chInh va978..604...334...  

K' yu Hi nghj 
Khoa bce Dja 1 

* 
Toan quc lan 
thir XII ISBN 

2292- 
202 1/CXBIPH/1 
58-83/TN 

Quyn 2, 
230-236 

2021 

17 

Trin khai nhiu 
mô hInh san xut 
gn vri cong tác 
báo v môi 
trumg 

1 

Là tác 
gia 
chinh va 
là tác gia0. 
lien h 

Tap chI môi 
truxmg cüa Tong 
cuc Môi trixmg, 
So 8/2017. Ha 

ISSN 1859-
042X 

So 8/2017, 
28-29 

2017 

18 

Báo v môi 
triring lang ngh 
san xut min xã 
Dông Thu, Thai 
Binh 

2 

Là tácTp 
giá 
chInh và.Môi 
làtác giã2/2018. 
lien h 

chI mOi 
tri1ing, Tng clic 

tru&ng, So 
Ha Ni, 

ISSN 1859-042X 

So 2/2018, 
24-25 

2018 

19 

Mo hinh hçp tác 
xã nông nghip 
san xuât theo 
chui giá trj san 
phm thIch 1rng 
vOi bin di khI 
hu 

1 

Là tác 
giá 

là tác già7890 
lien he 

chInh Va978604334  

K' yu Hi nghj 
Khoa hçc Dja l 
Toan quic Ian 
thu xii ISBN 

2292- 
2021/CXBIPHI1 
58-83/TN 

Quyn 2, 
237-244 

2021 

20 

Cong ctèng và 
phát trin du ljch 
sinh thai ti Buôn 
Ma Thut và phii 
can 

2 

Là tacKS' 
giã 
chInh vàToàn 
là tác giâthü 
liênh 

yu Hi ngh 
Khoa hçc Dja iS' 

quôc lan 
X ISBN 978- 

604-913-694-8 

Quyên 2, 
844-8 54 

4/20 18 

21 

Phát trin mô 
hinh hçip tác xA 
kiu mói san 
xut, kinh doanh 
san ph.m chè 
theo chui giá trj 
tii Thai Nguyen 

1 

Là tácTp 
giá 
chInh vàMOi 
làtác giá7/2018. 
lien h 

chI môi 
trll&ng, Tng ciic 

trithng, So 
Ha Ni, 

ISSN 1 859-042X 

So 7/2018, 
4445 

2018 

22 

Nghien ciru sü 
diing các hçp 
chAt do d xü iS' 
Cod trong rnrOc 
thai nha may 
duçc IMC khu 
cOng nghip 

3 
Tham 
. 

gia 

Tp chI Khoa hc 
yà Cong Ngh, 
Dai hoc Thai 
Nguyen, ISSN 
1859-2171 

Tp 195, 
02/2019, 
75-80 

2019 

11 

• 11 
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Quang Minh - Me 
Linh - Ha Nôi 

23 

O nhim không 
khI và djnh 
hug không 
gian bài chôn lap, 
d& rác Xuân San, 
Ba Vi, Ha Ni 

i 

Là tác 
gia 
cín 
là tác g1â7890 
lien he 

K yu Hi nghj 
Khoa hoc Dja 1 
Toàn quôc lAn 
thu XII ISBN 
978-604-334- 

2292- 
202 1/CXBIPH/1 
58-83/1'N 

Quyn 
173-180 

2021 

24 

Giài pháp trong 
phát triên chat 
luçmg nguôn 
nhãn lixc trong 
linh virc môi 
tru&ng 

1 

Là tác ., 
gia 
chInh 
là tác 
lien he 

Tp chI khI tuqng 
thüy van, Tong 
cuc khI tlxçYng 
thüy van, s dc 
biêt phuc vu hôi 
tháo khoa hoc 

quc trái dt 
- mô- môi trung 
(EME) lAn thir II, 
ISSN 2525-2208 

So 2 EME, 
12/2019, 
5 8-65 

2019 

25 

Management of 
waste water to 
vermicelli 
production in 
Dong Tho 
village, Thai 
Binh, Vietnam 

1 

Là tácTp 
già 
chInh vàD?i 
là tác giáNguyen, 
lien h 

chI Khoa hçc 
và Cong Ngh, 

hQc Thai 
ISSN 

1859-2171 

Tp 225, so 
02, 99-103 

2020 

26 

Status and waste 
treatment 
technology in 
Khac Niem rice 
noodle village, 
Bac Ninh 
province 

1 

Là tácTp 
giá 
chInh vàDai 
là tác giãNguyên, 
liênhê 

chI Khoa hçc 
và Cong Ngh, 

hçc Thai 
ISSN 

1859-2171 

Tp 225 s 
02,104-110 

.2020 

27 

Research on 
production of 
environmentally 
friendly 
antagonistic 
microorganisms 
in the prevention 
of rice blight 
disease for 
agricultural 
production in 
Vietnam 

1 

Là tácTp 
gia 
chInh vàDi 
là tác giàNguyên, 
lien he 

chI Khoa h9c 
và Cong Ngh, 

hçc Thai 
ISSN 

1859-2171 

Tp 225, ° 
05,77-83 

2020 

28 Nâng cao hiu 
qua cOng tác thu 

1  Là tácTp 
già 

chI môi 
tri.thng, Tong cic 

Ngày 
12/3/2020 

2020 

12 

12 
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gom và xü 1 rác 
thai, dam bão v 
sinh môi tnsô'ng - 
NhIn tü kt qua 
hoat dng thrc 
tin cüa mô hInh 
hçp tác xà Thành 
Công, Ha Ni 

chInh vàMôi 
là tác giãNi 
lien h 

trumg, Ha 
(chuyên miic 

Giái pháp cong 
ngh xanh), ISSN 
1 859-042X (din 
tü) 

29 

Dánh giá cjuân 1 
chit thai ran sinh 
hot trên dja bàn 
huyn Dông 
Hung, tinh Thai 
BInh và d xuAt 
giãi pháp 

1 

Là tácTp 
giã 
chInh vàDai 
là tác giaNguyen, 
liênhê 

chI Khoa h9c 
và Cong Ngh, 

hçc Thai 
ISSN 

1859-2171 

Tp 225, so 

06, 528-535 
2020 

30 

Forecasting the 
risk of flooding 
when the PAC 
cap hydropower 
dam breaks on 
Nan river in Bac 
Kan province 

1 

La tac 
gia 
chInh va,.; 

là tác giá1 
lien he 

Tap chi Khoa hoc 
và Cong Ngh, 
Dai hoc Thai 
INguyen, ISSN 
859-2171, 

2734-9098 

Tp 225, s 
13,94-100 

2020 

31 

fljng d%ing cong 
ngh SO dôi vth 
hçp tác Xà nOng 
nghip theo dja i 1  

vüng 

Là tác 
gia 
chInh V 

là tác giã7890 
lien h 

K yu Hi nghj 
Khoa hçc Dja 1 
Toàn quôc lan 
thir XII ISBN 
978-604-334- 

2292- 
202 1/CXBIPHI1 
58-83/TN 

Quyn 2, 
914-921 

2021 

32 

Luât báo ye mOi 
tru?mg näm 2020 
và chInh sách 
phát trin nganh 
cOng nghip môi 
truYng tai Vit 
Nam 

1 

Là tác 
gia 
chinh va 
la tac gia. 
lien h 

5trucmg, 
,nguyen 

Tap chI tài 
nguyen va moi 

BO Tài 
và moi 

'trucmg. ISSN 
1859-1477 

0 1+2 
(351+352), 
82-83 

2021 

Si:r diing bin 
pháp vi sinh dê 
xü 1 nixOc thai 
chixa du rni tai 
lang nghê san 
xuât sat thép Da 
Hi, tinh Bc 
Ninh 

1 

Là tác: 
gia 
chInh Vã.XT  

lien h 
làtác già18592171  

Tap chI Khoa hoc 
va Cong Ngh, 
Dai hoc Thai 
iNguyen, ISSN 

3734-9098 

Tp 226, s 
05, 165-172 

2021 

13 

• I3 
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Dánh giá hin 
trng và dê xuât 
giài pháp nâng 
caohiuquãquãn 
l chit thai ran 
sinh hot trên dja 
bàn huyn Dan 
Phixçmg, thành 
phHàNi 

Là tác 
gia 
chInh vàthUy 

lien he 
là tác giá2525-2208 

Tp chI khf tuçing 
van, ISSN 

713, 05- 
2020, 56-66 

2020 

Ung d%ing ISC- 
ST3 mô phông 
lan truyn bui 
(trung hçp S%T Co 

tü qua trInh hot 
dng day chuyên 
3 nhà may xi 
mäng Long Son 

Là tác 
.. gia 

là tác giá789,0 
lien hç 

chInh Va978604334  

K' yu Hi nghj 
Khoa hoc Dja 1 
Toàn quôc lan 
thu xii ISBN 

2292- 
202 1/CXBIPH/1 
58-83/TN 

Quyn 2, 
842-847 

2021 

36 

Dánh giá hin 
trng và d xuât 
giãi pháp nâng 
cao hiêu qua quãn 

chit thai r.n 
sinh hot trên da 
bàn qun Cu 
GiAy, Ha Ni 

1 

Là tác 
.. 

gia 
chInh VàN 

lien he 
làtác g1a18592171  

Tap chI Khoa hoc 
và Cong Ngh, 
Dai hoc Thai 

ISSN 

2734-9098 

T. 226, S. 
07 (2021), 
198-206 

2021 

37 

Vai trô cüa kinh 
th tp th& hçp tác 
xà trong thrc 
hin chü truang, 
chInh sách cüa 
Dãng v thIch 
irng vài bin di 
khI hâu và bão ye 

môi trithng 

1 

Là tác 
giâ 
chInh V Moi 
là tác ia15 
lien h 

Ttp chI môi 
truàng, Tng ciic 

trung, 
2615-9597 

S 4/2021, 
26-29 

2021 

38 

Kim toán nuâc 
thai và giái pháp 
giàm thiu ô 
nhim ti lang 
ngh tái ch nhi:ra 
Triu Khiic, 
thành ph Ha Ni 

1 

Là tácTp 
giã 
chInh vàDai 
là tác giàNguyen, 
liênh 

chI Khoa hçc 
và Cong Ngh, 

hçc Thai 
ISSN 

1859-2171 

T. 226, 5. 
07 (2021), 
294-3 00 

2021 

39 

Mo hInh hçp tác 
xâ nông nghip 
san xutt theo 
chui giá tn san 
phAm thIch g 

1 

Là tácTp 
giá 
chInh vàDi 
là tác giàNguyên, 
liênh 

chI Khoa hçc 
và Công Ngh, 

h9c Thai 
ISSN 

1859-2171 

Tp 226, S 
10, 187-195 

2021 

14 

14 
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vâi bin di khI 
hâu 

40 

Danh giá hin 
tring môi trrnmg 
rnrâc và phân 
vüng không gian 
san xuAt mien tai  
lang ngh Dông 
Thç, Thai Binh 

1 

Là tác 
giã 
chinh vàthüy 

lien h 
là tác già2525-2208 

Tp chI khI tuqng 
van, ISSN 

So 711, 03- 
2020, 39-48 

2020 

41 

Kim ké và dánh 
giá cOng tác quãn 
1 chit thai ran 
sinh hot dja bàn' 
huyn Vu Quang, 
tinhHàlinh 

Là tãcTp 
già 
chinh vàDi 
là tác giáNguyên, 
liênhê 

chI Khoa hc 
và Cong Ngh, 

hçc Thai 
ISSN 

1859-2171 

Tap 226, s 
10, 306-3 15 2021 

- Trong do: s lucing va thir tr bài báo khoa hçc dang trên tp chI khoa h9c quôC té uy tin 
ma UV là tác giã chinh sau khi duçc cong nhn PGS hoc duçic cap bang TS: 04 bài báo. 

7.1.b. Bài báo khoa h9c, báo cáo khoa h9c dâ cong b (Dành cho các chuyên ngành thu5c 
ngành KHAn ninh và Ku QuOn st ductc quy dfnh tgi Quyet dfnh sO 25/2020/QD-TTg) 

TT Ten bài báo/báo cáo Mi 
S 
tác 
giâ 

Là tác 
giã 

chInh 

Ten tP Ci 

hoäc k' yeu 
khoa hQcIISSN 

hoc ISBN 

Thuc danh 
mic tp chI uy 
tin cüa ngành 

,. 
Tp, so, 

trang 

Tháng, 
nam 

cong bo 

I Truâc khi duçic cong nhn PGS/TS 

1 

2 

II Sau khi duqc cOng nhn PGS/TS 

1 

2 

- Trong do: s luçmg va thr flr bài báo khoa h9c däng trên tip chI khoa hQc uy tin cUa ngành 
ma UV là tác giã chInh sau PGS/TS:  

7.2. Bang dc quyn sang ch& giái pháp hUu Ich 

15 

15 
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TT 
Tênbngdc quyn sang 

che, giai pháp hfru Ich 
Ten co 

quan cap 
Ngày tháng 

nam cap 
Tác giã chinh/ 
dng tác giã 

giã 

1 

2 

- Trong do: s6 bang dOe  quyn sang ch, giâi pháp hUu ich diiçc cp, là tác già chInh sau 
khi duçic cOng nhan PGS hotc duçic cp b&ng TS (ghi rO s thir tu):  

7.3. Tác phAm ngh thut, thành tIch hun luyn, thi du th diic th thao dt giâi thu&ng 
quôc gia, quOc tê 

TT 

Ten tác phâm 
ngh thut, thành 
tich hun 1uyn, 
thi du TDTT 

Co quan/t chfrc 
cong nhân 

Van bàn cong 
nhn (st, ngày, 

tháng, nàm) 

Giãi thirO'ng cp 
Quôc giaIQuc 

t 
S tác giã 

1 

2 

- Trong do: s tác phm ngh thuât, thành tIch hun 1uyn, thi dâu dit giái thi.rng quôc tê, 
là tác giã chmnhlhuàng dn chInh sau khi duçic cOng nhn PGS hoc duçc cap bang TS (ghi 
rOsôthrtr):.  
8. Chü tn hoc tham gia xây d%rng, phát triên chuong trInh dào tto hoac chucng trInWdir 
án/dé tài nghiên cu, tng ding khoa h9c cong ngh cüa ca sci giáo dic di hc dã duqc dua 
vào áo dune thuc tê: 

TT 

Chiro'ng trInh 
daO to, 

chu'ong trInh 
nghiên ciru urng 

ding KHCN 

Vai trO 
UV (Chü 
tn! Tham 

gia) 

Van ban giao 
nhim vu (st, 
ngày, tháng, 

näm) 

Cor quan 
thm dnh, 
thra vào sir 

diing 

Van bàn dua 

thc t 
Chi chü 

1 

2 

9. Các tiêu chuân khong dU so vâi quy djnh, dê xuât cong trInh khoa hc (CTKH) thay thê*:  
a) Thai gian duc bô nhim PGS 
Duçc bô nhim PGS chua dü 3 näm, cOn thiêu (so lung näm, thang):  
b) Hoat dng dào tao 
- Thâm niên dào tao  chi.ra dü 6 nAm (U'V PGS), cOn thiêu (so ll.rcTng näm, thang): dü thâm 
nien 
- GRi giáng dy 
+ Gi giáng day  trrc tiêp trén lap khong dü, cOn thiêu (nãm h9c/sO gia thiêu): 20 18- 
20 19/67,5. 
+ Gi chuAn giãng day khOng dñ, cOn thiu (nãm hçc/s6 gi thiu): 20 18-2019/100. 
- Huing dan chInh NCS/HVCH,CK2/BSNT: 
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+ Dâ huàng dn chInh 01 NCS d có Quyt djnh cp bng TS (!fV ch(rc danh OS) E 
Dêxuât CTKH dê thay the tiêu chun h'uàng dn 01 NCS duçc cap bang TS bj 
thiêu: 

+ DA htthng dn chinh 01 HVCH/CK2/BSNT dA có Quy& djnh cp bang ThS/CK2/BSNT 
(TfV chüc danh PGS) 
Dê xuât CTKH dé thay the tiéu chuân hu&ig dan 01 HVCHICK2/BSNT &rçvc cap 
bang ThS/CK2/BSNT bj thiêu: 

c) Nghiên thu khoa h9c 
- D chü tn 01 nhim vu KFI&CN cap B (TSV chirc danh GS) D 
Dé xuât CTKH dê thay the tiêu chuãn chü trI 01 nhim vii KH&CN cap B bj 
thiêu: 

- D chü tn 01 nhim viii KH&CN cAp ca si (UV chüc danh PGS) [II 
Dê xuât CTKH dé thay the tiêu chuân chà tn 01 nhim vi KH&CN cap cci s& bj thiêu: 

- Không dü s6 CTKH là tác giã chInh sau khi duçic b nhim PGS hoc duçic cAp bang TS: 
+ ?oi vài ing viên chüc danh GS, cia cong b duqc: 03 CTKH 0;  04 CTKH El 
De xuât sách CKUT/chumg sách cüa NXB cO uy tin trên the giâi là tác giã 
chInh thay the cho vic TSV không áü 05 CTKH là tác già chInh theo quy djnh: 

+ D& vài 1mg vien chlrc danh POS, cia cong b6 di.rqc: 02 CTKH D 
Dê xuât sách CKUT/chuang sách NXB cO uy tin trên the giâi là tác giá chmnh thay 
the cho vic iSV không dli 03 CTKH là tác già chInh theo quy djnh: 

Chá Dcfi vó'i các chuyên ngành bI mt nhà nithc thigäc ngành Ku! An ninh và KH Quán 
sw, các tiêu chuán khOng th ye hwthig dan, dê tài khoa hQc và cOng trmnh khoa hQc SE dwcc 
bI bang diem tfr các bài báo khoa hQc theo quy djnh tgi Quyet djnh sO 25/2020/QD-TTg. 
d) Biên son sách phiic vi dào to (dOi vâi ing viên GS) 
- Không dü diem biên soan sách phiic vi dào tio:  
- Không dü diem biên son giáo trinh và sách chuyên khão:  
C. CAM BOAN CUA NGIf1I BANG KY XET CONG NHN BT TIEU CHUAN 
CH1VC DANH: 
Tôi cam doan nhftng diu khai trên là dung, nu sai tôi xin chju trãch nhim trrnc pháp 
lust. 

Ha Nôi, ngày 09tháng8nam 2021 
NGffiYI BANG K' 
(K và ghi rö h9 ten) 

Pháni Thi To Oanh 
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