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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

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

Ngành: Triết học;                                Chuyên ngành: Lịch sử Triết học 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Võ Văn Dũng 

2. Ngày tháng năm sinh: 13/ 10/ 1983; Nam ; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 08 Cô Bắc, phường Phước Tiến, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

6. Địa chỉ liên hệ: Võ Văn Dũng số nhà 08 đường Cô Bắc, phường Phước Tiến, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Điện thoại di động: 0948666159; E-mail: vovandung@ukh.edu.vn 

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

Từ tháng 02, năm: 2009 đến tháng 8, năm: 2015 giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn 

hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. 

Từ tháng, năm: tháng 4 năm 2012 đến tháng 8, năm 2015 giữ chức vụ Phó trưởng khoa 

Lý luận Chính trị, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. 

Từ tháng 8, năm: 2015 đến tháng 4 năm 2020 giảng dạy tại trường đại học Khánh Hòa. 

Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12/2020 Phó trưởng khoa Lý luận Cơ bản, trường Đại 

học Khánh Hòa. 

Từ tháng 12 năm 2020 đến nay Phó trưởng phòng- Phụ trách phòng Quản lý Khoa 

học, trường Đại học Khánh Hòa. 
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Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng phòng- Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học.  

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng phòng- Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học. 

Cơ quan công tác hiện nay: trường Đại học Khánh Hòa 

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Điện thoại cơ quan: (0258) 3 523 420 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

Văn- Tp. Hồ Chí Minh; trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (liên kết với trường 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lich Nha Trang từ năm 2014). 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..……………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 30 tháng 12 năm 2007; số văn bằng: 21TR/07Đ2; ngành: 

Triết Học, chuyên ngành: Triết Học; Nơi cấp bằng ĐH: trường Đại học Khoa học Xã 

hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 24 tháng 6 năm 2011; số văn bằng: 73-11; ngành: Triết 

Học; chuyên ngành: Triết Học; Nơi cấp bằng ThS: trường Đại học Khoa học Xã hội & 

Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 4 năm 2015; số văn bằng: 545; ngành: Triết Học; 

chuyên ngành: Lịch sử Triết Học; Nơi cấp bằng TS: trường Đại học Khoa học Xã hội 

& Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

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 

Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Triết học- 

Xã hội học- Chính trị học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Lịch sử triết học; 

Lịch sử tư tưởng Việt Nam; 

Triết học xã hội. 

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, bao gồm: 

+ Nguyễn Dương Thanh Nhàn, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1995, được cấp bằng 

ThS ngày 29 tháng 5 năm 2020; Ngành: Triết Học; số hiệu QH11201800462, số vào 
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sổ cấp bằng 63-2020; Nơi cấp bằng ThS: trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân 

văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;  

+ Nguyễn Thị Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1994, được cấp bằng ThS 

ngày 30 tháng 9 năm 2020; Ngành: Triết Học; số hiệu QH11201800534, Số vào sổ cấp 

bằng 135-2020; Nơi cấp bằng ThS: trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại 

học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 03, trong đó 02 đề 

tài cấp trường và 01 đề tài tỉnh cấp kinh phí; 

- Đã công bố (số lượng) 42 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên 

tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản 05 cuốn, thuộc Nhà xuất bản. Lý luận Chính trị. 

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

TT Năm Nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành 

1 2016 
Chiến sĩ thi đua năm học 

2015-2016 

Quyết định số 1090/ QĐ- ĐHKH-TCCB, 

ngày 10 tháng 5 năm 2016, trường Đại 

học Khánh Hòa 

2 2016 
Khen thưởng hoạt động 

Khoa học công nghệ 

Quyết định số 387/ QĐKT- ĐHKH, ngày 

17 tháng 11 năm 2016, trường Đại học 

Khánh Hòa 

3 2018 
Khen thưởng hoạt động 

Khoa học công nghệ 

Quyết định số 351/ QĐKT- ĐHKH, ngày 

17 tháng 11 năm 2018, trường Đại học 

Khánh Hòa 

4 2019 
Khen thưởng hoạt động 

Khoa học công nghệ 

Quyết định số 344/ QĐKT- ĐHKH, ngày 

1 tháng 11 năm 2019, trường Đại học 

Khánh Hòa 

5 2019 
Chiến sĩ thi đua năm học 

2018-2019 

Quyết định số 511/ QĐ- ĐHKH-TCCB, 

ngày 01 tháng 10 năm 2019, trường Đại 

học Khánh Hòa 

6 2020 

Khen thưởng có thành 

tích xuất sắc về khoa học 

và công nghệ trong 05 

năm (2015- 2020) 

Quyết định số 290/ QĐKT- ĐHKH, ngày 

15 tháng 5 năm 2020, trường Đại học 

Khánh Hòa 
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7 2020 
Khen thưởng hoạt động 

Khoa học công nghệ 

Quyết định số 316/ QĐKT- ĐHKH, ngày 

29 tháng 5 năm 2020, trường Đại học 

Khánh Hòa 

8 2020 
Chiến sĩ thi đua năm học 

2019-2020 

Quyết định số 511/ QĐ- ĐHKH-TCCB, 

ngày 01 tháng 10 năm 2020, trường Đại 

học Khánh Hòa 

9 2021 

Khen thưởng đạt thành 

tích xuất sắc nhiệm vụ 

Khoa học và Công nghệ 

năm học 2020-2021 

Quyết định số 416/ QĐKT- ĐHKH, ngày 

17 tháng 5 năm 2021, trường Đại học 

Khánh Hòa 

10  

Chứng nhận có thành tích 

xuất sắc trong phong trào 

thi đua yêu nước 5 năm, 

giai đoạn 2015-2020 

Quyết định số 22/QĐ-VC ngày 26 tháng 6 

năm 2020 của Công đoàn viên chức tỉnh 

Khánh Hòa 

11 2021 

Bằng khen, đã có thành 

tích xuất sắc trong thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Quyết định số 1119/QĐ-UBVD ngày 26 

tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

16. Kỷ luật: Không 
 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo  

Là một giảng viên tôi luôn có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, đáp ứng chuẩn 

nghề nghiệp theo vị trí việc làm. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ. Có sức khỏe tốt để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  

Trong quá trình giảng dạy, tôi tuân thủ 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, bảo vệ các quyền, lợi ích chính 

đáng của người học. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, 
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trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Luôn trau 

dồi đạo đức để trở thành một tấm gương cho người học noi theo.  

Là một nhà quản lý bản thân luôn tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiêm. Luôn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhiều hình thức và 

thường xuyên cập nhập kiến thức thông qua nhiều kênh thông tin để đánh giá những 

thuận lợi cũng như khó khăn của đơn vị, để kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp 

với thực tiễn. Luôn đề cao trách nhiệm đối với tập thể, với cộng đồng trong giải quyết 

công việc. Sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn 

thiện bản thân và giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao phó. Đề cao tinh thần đoàn 

kết, phát huy dân chủ, đổi mới tư duy sáng tạo, bám sát thực tiễn và tham mưu kịp thời 

cho cấp trên.  

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

- Tổng số 06 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: 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng giờ 
giảng dạy trực 
tiếp trên lớp TT Năm học 

Chính Phụ 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD ĐH SĐH 

Tổng số giờ 
giảng trực 

tiếp/giờ quy 
đổi/Số giờ định 

mức(*) 

1 2015-2016     300  300/333/ 243 

2 2016-2017     330  330/366/ 243 

3 2017-2018     135  135/162/ 105 

03 năm học cuối 

4 2018-2019     360  360/408/ 243 

5 2019-2020   2  255 30 255/307,5/204,4 

6 2020-2021    1 285  285/339/188,36 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên 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…… 
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b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

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

Nẵng, số bằng: 0063606; năm cấp: 2014. 

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 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

TT 

Họ tên 
NCS hoặc 

HVCH/CK
2/BSNT 

NCS HVCH Chính Phụ 

Thời gian 
hướng 

dẫn từ .. 
đến  

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được 

cấp bằng/có 
quyết định 
cấp bằng 

1 

Nguyễn 

Dương 

Thanh 

Nhàn 

 HVCH Chính  

Quyết 

định số 

85/QĐ-

XHNV-

SĐH, 

ngày 28/1/ 

2019. Bảo 

vệ ngày 

15/11/ 

2019 

Trường Đại 

học Khoa 

học Xã hội 

và Nhân 

văn- 

Tp.HCM 

Ngày 28 tháng 

5 năm 2020, 

số hiệu 

QH11201800

462, Số vào sổ 

cấp bằng: 63-

2020 

2 
Nguyễn Thị 

Thanh Phúc 
 HVCH Chính  

Quyết 

định số 

713/QĐ-

XHNV-

SĐH, 

ngày 

20/8/2019

. Bảo vệ 

ngày 

09/5/2020 

Trường Đại 

học Khoa 

học Xã hội 

và Nhân 

văn- 

Tp.HCM 

Ngày 30 tháng 

9 năm 2020, 

số hiệu 

QH11201800

534, Số vào sổ 

cấp bằng: 

135-2020 
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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) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Tư tưởng 

chính trị thời 

Tiên Tần và 

giá trị của nó, 

ISBN: 978-

604-962-271-7 

CK 

Lý luận 

Chính trị, 

năm 2019 

01 Chủ biên 1-302 101000802 

2 

Tư tưởng 

chính trị-xã hội 

của Khổng Tử 

và ý nghĩa lịch 

sử, ISBN: 978-

604-962-406-3 

CK 

Lý luận 

Chính trị, 

năm 2019 

02 
Đồng chủ 

biên 
86- 135 101000801 

3 

Học thuyết âm 

dương và ý 

nghĩa của nó 

đối với y học 

hiện nay, 

ISBN: 978-

604-974-289-7 

CK 

Đại học 

Huế, 

2020 

02 Chủ biên 22- 121  

4 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

thi đua yêu 

nước với việc 

phát huy tinh 

thần yêu nước 

của sinh viên 

Việt Nam hiện 

nay, ISBN: 

978-604-962-

511-4 

CK 

Lý luận 

Chính trị, 

năm 2020 

10 Chủ biên 42- 133 101000803 
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5 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

con người với 

việc đào tạo 

con người mới 

ở Việt Nam 

hiện nay, 

ISBN: 978-

604-962-724-8 

CK 

Lý luận 

Chính trị, 

năm 2021 

02 
Đồng chủ 

biên 
39-165  

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 
I Trước khi được công nhận TS 

1 

Văn hoá phương 

Đông và ý nghĩa của 

nó đối với việc giáo 

dục đạo đức cho sinh 

viên trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hoà 

Chủ nhiệm 

23/2014/SKHCN-

KQĐT-6, Sở 

Khoa học Công 

nghệ tỉnh Khánh 

Hòa 

2012-2014 

Quyết định số 

104a/QĐ-

VHNT&DL ngày 

10 tháng 3 năm 

2014, xếp loại Đạt 

2 

Những giải pháp 

nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và 

học trong trường 

Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật & Du 

lịch Nha Trang 

Chủ nhiệm 

Số 884/QĐ-

VHNT&DL 

Cấp trường 

2008 
31/12/2009, xếp 

loại đạt 

3 

Quá trình hình 

thành và phát triển 

hệ phái Khất sĩ Phật 

giáo Việt Nam và 

ảnh hưởng của nó 

đến đời sống xã hội 

Việt Nam 

Chủ nhiệm 

Số 272/QĐ-

VHNT&DL 

Cấp trường 

2009 
21/5/ 2011, xếp 

loại đạt 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1      
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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 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Quan điểm về 

mối quan hệ 

giữa nhà nước 

với nhân dân 

thời kỳ Tiên Tần 

01 Chính 

Tạp chí Đại 

học Sư phạm 

Tp.HCM, 

ISSN: 1859- 

3100 

  
Số 26 (60), 

tr. 128- 136 
2011 

2 

Đặc điểm cơ 

bản của tư 

tưởng chính 

trị thời kỳ 

Tiên Tần 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội, 

ISSN: 1859-

0136 

  
Số 4 (152), 

tr. 17- 21 
2011 

3 

Phương pháp 

trị nước cơ 

bản thời kỳ 

Xuân thu- 

Chiến quốc 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội, 

ISSN: 1859-

0136 

  
Số 7 (155), 

tr. 15- 23 
2011 

4 

Quan điểm về 

nguồn gốc và 

quyền lực nhà 

nước thời kỳ 

Tiên Tần 

01 Chính 

Tạp chí trường 

Đại học Sài 

Gòn, ISSN: 

1859-3208 

  
Số 12, tr. 37- 

48 
2012 

5 

Vai trò của 

người phụ nữ 

trong đời sống 

gia đình hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Văn 

hoá Nghệ 

thuật, ISSN: 

0866-8655 

  
Số 351, tr. 

49-52 
2013 

6 

Văn hóa gia 

đình truyền 

thống trước 

thách thức 

của quá trình 

hội nhập 

03 Chính 

Tạp chí Văn 

hoá Nghệ 

thuật, ISSN: 

0866-8655 

  
Số 364, tr. 

41-44 
2014 
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7 

Tác động của 

quá trình hội 

nhập đến văn 

hóa gia đình 

truyền thống 

Việt Nam 

02 Chính 

Tạp chí Văn 

hoá Nghệ 

thuật, ISSN: 

0866-8655 

  
Số 369, tr. 

49-52 
2015 

8 

Lối sống của 

phụ nữ tại các 

thành phố lớn 

ở Việt Nam 

hiện nay 

02 Chính 

Tạp chí Văn 

hoá Nghệ 

thuật, ISSN: 

0866-8655 

  
Số 377, tr. 

38-42 
2015 

9 

Sự dung hợp 

của đạo đức 

Phật giáo với 

phong tục tập 

quán người 

Nam Bộ ở Việt 

Nam 

01 Chính 

Hội thảo khoa 

học cấp Quốc 

tế, “Phật giáo 

vùng Mê-kông 

lịch sử và phát 

triển”, trường 

ĐH 

KHXH&NV 

Tp.HCM, 

ISBN: 978-

604-73-3762-0 

  
Tập 2, tr. 

458- 472 

Tháng 

11/2015 

10 

Từ hiện tượng 

học đến chủ 

nghĩa duy vật 

biện chứng 

trong tư tưởng 

của Trần Đức 

Thảo 

01 Chính 

Hội thảo khoa 

học Quốc tế 

“Tư tưởng 

Triết học và 

Giáo dục của 

Trần Đức 

Thảo”, trường 

ĐHSP Hà Nội, 

ISBN: 978-

604-57-0084-6 

  
Trang. 182-

189 

Tháng 

5/2015 

11 

Vai trò của 

văn hóa với sự 

phát triển kinh 

tế thị trường ở 

Việt Nam 

02 Chính 

Hội thảo Khoa 

học Quốc gia 

“Văn hóa với 

động lực của 

sự nghiệp đổi 

mới”, trường 

Đại học Quốc 

Gia Tp. HCM, 

ISBN: 978-

604-57-2145-2 

  
Trang. 374-

379 

Tháng 

12/2015 
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II Sau khi được công nhận TS 

1 

Ho Chi 

Minh’S 

thoughts 

about 

teaching 

methods 

03 Chính 

European 

Journal of 

Education 

Studies, ISSN: 

2501-1111 

  

Volume 

1│Issue 4, 

pp. 36-46, 

link: 

https://oapub

.org/edu/inde

x.php/ejes/art

icle/view/151 

2016 

2 

Ho Chi 

Minh’S 

thoughts 

about the 

intelligentsia 

03 Chính 

European 

Journal of 

Education 

Studies, ISSN: 

2501-1111 

  

Volume 

2│Issue 1, 

pp. 173- 181, 

link: 

https://oapub.

org/edu/index

.php/ejes/arti

cle/view/185 

2016 

3 

Aristole’s 

educational 

ideas 

03 Chính 

European 

Journal of 

Education 

Studies, ISSN: 

2501-1111 

  

Volume 

2│Issue 9, 

pp. 115-126, 

link: 

http://doi.org

/10.5281/zen

odo.167624 

2016 

4 

Phan Chau 

Trinh’s 

ideology of 

education 

development 

02 Chính 

European 

Journal of 

Education 

Studies, ISSN: 

2501-1111 

  

Volume 4 │ 

Issue 8, pp. 

19-26, link: 

http://doi.org

/10.5281/zen

odo.1256116 

2018 

5 

Ho Chi 

Minh’s 

thoughts on 

women’s 

equal right 

01 Chính 

European 

Journal of 

Political 

Science 

Studies, ISSN: 

2601-2766 

  

Volume 3 │ 

Issue 1, pp. 

71- 80, link 

http://doi.org

/10.5281/zen

odo.3570060 

2019 

6 

The thought of 

human in 

existentialism 

01 Chính 

European 

Journal of 

Human 

Resource 

Management 

Studies, ISSN: 

2601-1972 

  

Volume 4│ 

Issue 1, pp. 

72- 84, link: 

http://doi.org

/10.5281/zen

odo.3732228 

2020 
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7 

The 

educational 

philosophy of 

Dong Kinh 

Nghia Thuc 

movement 

01 Chính 

European 

Journal of 

Social 

Sciences 

Studies, ISSN: 

2501-8590 

  

Volume 4 │ 

Issue 6, pp. 

191- 196 

http://doi.org

/10.5281/zen

odo.3732233 

2020 

8 

Innovatory 

ideas of Dang 

Huy Tru 

01 Chính 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation, 

ISSN: 1475-

7192 

Scopus  

Vol. 24, 

Issue 3, pp. 

13394-

13410, link: 

Innovatory 

ideas of dang 

huy tru – 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

2020 

9 

The concept of 

liberty in John 

Stuart Mill’s 

“on liberty” 

01 Chính 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation, 

ISSN: 1475-

7192 

Scopus  

Vol. 24, 

Issue 6, pp. 

13942-

13960, link: 

the concept 

of liberty in 

john stuart 

mill’s “on 

liberty” – 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

2020 

10 

Xun kuang’s 

philosophical 

thought 

01 Chính 

Journal of 

critical 

reviews, ISSN: 

2394-5125 

Scopus  

Vol 7, Issue 

06, pp. 

2604- 2609, 

link: Journal 

of Critical 

Reviews 

(jcreview.com) 

2020 
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11 

Phan Boi 

Chau’s 

thought on 

national 

liberation 

02 
Đầu 

mối 

XIlkogretim 

Online - 

Elementary 

Education 

Online, ISSN: 

1305- 3515 

Scopus  

Vol 20, 

Issue 5, pp. 

3218-3223, 

link: http://il

kogretim-

online.org/ 

2021 

12 

Lao tzu’s non-

action thought 

and its value 

01 Chính 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation, 

ISSN: 1475-

719 

Scopus  

Vol. 24, 

Issue 08, pp. 

16158-

16167, link: 

https://www.

psychosocial

.com/article/

PR281589/3

5739/4. 

2020 

13 

The outlook of 

life in 

Zhuangzi’s 

philosophical 

ideology 

01 Chính 

Palarch’s 

Journal Of 

Archaeology 

Of Egypt/ 

Egyptology, 

ISSN: 1567-

214x 

Scopus  

Pjaee 18 (7), 

pp 429-438, 

link: 

https://archiv

es.palarch.nl

/index.php/ja

e/article/vie

w/7752 

2021 

14 

Tư tưởng triết 

học của 

Nguyễn An 

Ninh 

01 Chính 

Tạp chí khoa 

học trường đại 

học sư phạm- 

Đại học Đà 

Nẵng, ISSN: 

1859-4603 

  
Số 28 (02), 

tr. 36-40 
2018 

15 

Triết lý Phật 

giáo Nam 

Tông trong 

đời sống tinh 

thần người 

Khơ- me vùng 

Mê Kông 

01 Chính 

Tạp chí Công 

tác tôn giáo, 

ISSN: 1859-

1760 

  
Số 12 (160), 

tr. 31-33 
2019 

16 

Tư tưởng 

nhân quyền 

của Aristotle 

trong tác 

phầm “Chính 

trị” và ý nghĩa 

lịch sử 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam, 

ISSN: 1013-

4328 

  
Số 9, tr. 41- 

49 
2019 
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17 

Bàn về “hữu” 

và “vô” trong 

lịch sử triết 

học Trung 

Quốc 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam, 

ISSN: 1013-

4328 

  
Số 11, tr. 27- 

34 
2019 

18 

Tư tưởng về 

quyền lực nhà 

nước ở Trung 

Quốc cổ đại 

01 Chính 

Tạp chí Triết 

học, ISSN: 

0866-7632 

  
Số 10 (341), 

tr. 63- 71 
2019 

19 

Quan điểm về 

con người 

trong triết học 

của Khổng Tử 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam, 

ISSN: 1013-

4328 

  
Số 1- 2020, 

tr. 41-46 
2020 

20 

Tư tưởng 

chính trị của 

Aristotle và 

ảnh hưởng 

của nó đến 

đời sống chính 

trị hiện đại 

01 Chính 

Tạp chí Triết 

học, ISSN: 

0866-7632 

  
Số 1 (344), 

tr. 56- 63 
2020 

21 

Tư tưởng triết 

học của Lão 

Tử 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam, 

ISSN: 1013-

4328 

  
Số 3, tr. 60-

66 
2020 

22 

Phật giáo đối 

với việc bảo 

vện môi 

trường 

01 Chính 

Tạp chí Công 

tác tôn giáo, 

ISSN: 1859-

1760 

  

Số 1+ 2 

(161- 162), 

tr. 104- 107 

và 119 

2020 

23 

Tư tưởng biện 

chứng trong 

triết học Đạo 

gia thời kỳ 

Tiên Tần 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam, 

ISSN: 1013-

4328 

  
Số 8-2020, tr 

40-46 
2020 

24 

Tư tưởng biện 

chứng trong 

triết học Nho 

giáo thời cổ đại 

01 Chính 

Tạp chí Triết 

học, ISSN: 

0866-7632 

  
Số 6 (349), 

tr. 56- 63 
2020 
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25 
Tư tưởng biện 

chứng của 

Hàn Phi 

01 Chính 
Tạp chí Triết 
học, ISSN: 

0866-7632 

  
Số 9 (352), 
tr. 66- 71 

2020 

26 

Hoạch định 

nguồn nhân 
lực cho các 

trường đại 
học địa 

phương đáp 
ứng nhu cầu 
cuộc cách 
mạng 4.0 

01 Chính 

Hội thảo quốc 

tế, giáo dục đai 
học trong cuộc 

cách mạng 
công nghiệp 

4.0, trường 
Đại học An 

Giang 

  Tr. 86- 91 
Tháng 

11/2019 

27 

Xây dựng và 
phát triển 

chương trình 

đào tạo bậc 
đai học ở Việt 
Nam đáp ứng 
yêu cầu của 

cuộc cách 
mạng công 
nghiệp 4.0 

02 Chính 

Hội thảo quốc 
tế, giáo dục đai 
học trong cuộc 

cách mạng 
công nghiệp 

4.0, trường 
Đại học An 

Giang 

  Tr. 541- 545 
Tháng 

11/2019 

28 

Kích thích tư 
duy người học 

trong hoạt 
động dạy học 
bậc đại học. 
Hội thảo đổi 
mới căn bản 

toàn diện hoạt 

động đào tạo 
trong các 

trường Đại 

học Cao đẳng 

01 Chính 

Hội thảo quốc 
gia, Hiệp hội 

các trường Đại 
học Cao đẳng 

Việt Nam, 
trường Đại học 

Sư phạm Kỹ 
thuật Tp. 

HCM, ISBN: 
978-604-84-

4503-4 

  Tr 237- 240 
Tháng 

11/2018 

29 

Giữ gìn giá trị 

văn hóa 
truyền thống 
dân tộc Việt 
Nam trong 

quá trình hội 
nhập 

01 Chính 

Hội thảo quốc 
gia, Văn hóa 
Việt Nam với 

sự phát triển 
của đất nước, 

trường Đại học 
Sư pham Hà 

Nội 2, 

ISBN:978-
604-65-4568-2 

  Tr. 166- 172 
Tháng 

12/ 
2019 
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30 

Di chúc của 

chủ tịch Hồ 

Chí Minh với 

việc phát huy 

sức mạnh đại 

đoàn kết toàn 

dân hiện nay 

01 Chính 

Hội thảo Quốc 

gia, 50 năm Di 

chúc của chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh, trường 

ĐH SPKT 

Tp.HCM, 

ISBN: 978-

604-73-7400-7 

  Tr. 292- 298 

Tháng 

12/ 

2019 

- 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 là 06 có số thứ tự là 8, 9,10, 

11, 12, 13;  bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín là tác giả chính là 10 bài có số 

thứ tự là 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, và 08 bài báo đăng trên các Hội thảo 

khoa học các cấp. 

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        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- 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      

…      
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- 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       

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)     
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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: 

Phan Boi Chau’s thought on national liberation, XIlkogretim Online – Elementary 

Education Online, Vol 20 (Issue 5): pp.3218-3223, 2021. 

- 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. 

 Khánh Hòa, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Võ Văn Dũng 

 

 

 

  

 


