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

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

Ngành: Y học;         Chuyên ngành: Ung thư 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: LÊ VĂN QUẢNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 21/02/1972  ; Nam   ;   Nữ   □  ;     Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): P1605, nhà 17 T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Phòng 1101, Toà C3, 

Chung cư Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0913035195;  

E-mail: lequang@hmu.edu.vn 

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

Từ năm 9/1991 đến năm 9/1997: Sinh viên hệ Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 

Từ năm 3/1998 đến năm 6/2001: Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội 

Từ năm 2002 đến năm 2009: Giảng viên Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. Bác 

sĩ điều trị khoa Ngoại Lồng ngực và Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K.  

Từ năm 2009 đến năm 9/2010: Giảng viên Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Bác sĩ điều trị khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 



Từ năm 10/2010 đến năm 9/2015: Phó Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà 

Nội. Phó Trưởng khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ năm 10/2015 đến năm 08/2016: Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Phó Trưởng khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ năm 9/2016 đến năm 12/2016: Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Trưởng khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ năm 1/2017 đến năm 10/2017: Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Trưởng khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trưởng 

khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K.  

Từ năm 11/2017 đến năm 9/2019: Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Phó Giám đốc Bệnh viện K kiêm Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K. Trưởng khoa 

Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ năm 10/2019 đến năm 5/2020: Phó Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà 

Nội. Phó Giám đốc Bệnh viện K kiêm Trưởng khoa Điều trị A, Bệnh viện K. Trưởng khoa 

Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ năm 6/2020 đến nay: Phó Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. Giám 

đốc Bệnh viện K. Trưởng khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội. 

Chức vụ: Hiện nay: Giám đốc Bệnh viện K kiêm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Giám đốc Bệnh viện K  

                                          Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K.  

                                          Chủ nhiệm Bộ môn Ung thư. 

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện K. 

Địa chỉ cơ quan: Số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024 3852 3798 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 05 tháng 09 năm 1997; số văn bằng: B44215; ngành: Y, chuyên 

ngành: Bác sĩ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt 

Nam. 

- Được cấp bằng BSCK1 ngày 22 tháng 02 năm 2002; số văn bằng: B04461; ngành: Y; 

chuyên ngành: Ung thư; Nơi cấp bằng BSCK1 (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, 

Việt Nam. 



- Được cấp bằng ThS ngày 01 tháng 12 năm 2006; số văn bằng: 1020; ngành: Y; chuyên 

ngành: Ung thư; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 05 tháng 01 năm 2013; số văn bằng: 001916; ngành: Y; chuyên 

ngành: Ung thư; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 18 tháng 12 năm 2015, ngành: Y 

học 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Y Hà 

Nội 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị ung thư tuyến giáp và ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới 

trong phẫu thuật tuyến giáp. 

- Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư đầu cổ, đặc biệt 

chuyên sâu bệnh ung thư khoang miệng  

- Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư thường gặp khác. 

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 02 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ 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 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:  

+ Chủ nhiệm 06 đề tài cấp cơ sở 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp bộ và tương đương (01 đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước mã số: 

ĐTĐL.2012-G/13) 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước mã số:   KC.10.28/16-20 (đang thực hiện). 

+ Tham gia 02 đề tài cấp Nhà nước mã số KC.10.28/16-20 đã nghiệm thu đạt loại B và đề 

tài cấp Nhà nước mã số KC.10.06 đã nghiệm thu đạt loại B 

- Đã công bố (số lượng) 159 bài báo khoa học, trong đó 32 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế có uy tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản 11, trong đó 11 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

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

+ Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú ký ngày 17/11/2020 của Chủ tịch nước vì đã có cống hiến 

trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 10/7/2019 vì đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác, góp phần và sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 06/08/2012 vì đã có nhiều thành tích trong 

quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường. 

+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế năm 2018. 

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 



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 

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: 

- Trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo 

dục sinh viên và học viên. 

- Là một cán bộ giảng dạy mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời là một cán bộ 

quản lý hết lòng vì công việc, vì sự phát triển bền vững của Bộ môn Ung thư và Trường 

Đại học Y Hà Nội, cũng như phát triển ngành ung thư. 

- Phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trung thực, lối sống khiêm tốn và giản dị. 

- Quan hệ với đồng nghiệp tốt, với sinh viên đúng mực. Luôn chia sẻ kinh nghiệm và kiến 

thức cho sinh viên, học viên và đồng nghiệp. 

- Chấp hành đầy đủ và đúng mọi nội qui, qui định trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

của nhà trường và các qui định của Bệnh viện. 

- Có đầy đủ giáo trình, giáo án, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp và lên lớp đúng giờ. 

- Giảng dạy có chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, thể hiện có nhiều học viên và sinh viên 

giỏi. Đã kết hợp tốt giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như chăm sóc sức khoẻ 

bệnh nhân. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, nhà 

trường và Bệnh viện. 

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

- Tổng số 19 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/giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

03 năm học cuối 

1 2018-2019   9   364 364/555,7/360 

2 2019-2020 2  8   345 345/636,7/360 

3 2020-2021   5   365 365/365/360 

(*) - 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 trước ngày 11/9/2020, 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, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


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. 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…… 

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): Chứng chỉ B2 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNTđã 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/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Nguyễn Xuân 

Hậu 

    X       X  2016-2019 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

4/11/2019 

2 
Nguyễn Thị 

Thu Hường 

    X       X  2015-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

24/08/2020 

3 

Ngô Quốc 

Duy 

    X       X  2018-2022 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Đã bảo vệ 

chuyên đề, 

chuẩn bị bảo vệ 

cấp bộ môn 

4 

Đinh Xuân 

Cường 

    X       X  2015-2021 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Đã bảo vệ 

chuyên đề, 

chuẩn bị bảo vệ 

cấp bộ môn 

5 

Hoàng Anh 

Dũng 

    X       X  2018-2022 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Đã bảo vệ 

chuyên đề, 

chuẩn bị bảo vệ 

cấp bộ môn 

6 

Hoàng Đào 

Chinh 

    X       X  2016-2021 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Đã bảo vệ 

chuyên đề, 

chuẩn bị bảo vệ 

cấp bộ môn 

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) 

I Trước khi được công nhận PGS 

1 

Hướng dẫn 

chăm sóc 

giảm nhẹ đối 

với người 

bệnh ung thư 

và AIDS 

HD 

Nhà xuất 

bản y học, 

2006 

27  
Tham gia 

biên soạn 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

2 

Điều trị phẫu 

thuật bệnh 

ung thư 

TK 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2010 

19  
89-97; 

165-193 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

3 
Ung thư học 

đại cương 
GT 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

nam, 2011 

11  47-52 
Trường Đại học Y Hà 

Nội 

4 Ung thư học GT 

Nhà xuất 

bản y học, 

2015 

14  
Tham gia 

biên soạn 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

II Sau khi được công nhận PGS 

5 

Ung thư 

khoang 

miệng: Chẩn 

đoán, điều trị 

và những 

tiến bộ 

CK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2021 

1 Chủ biên  

1662/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 09/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

6 

Ung thư 

tuyến giáp: 

Những tiến 

bộ trong điều 

trị 

CK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2021 

3 Chủ biên  
Tham gia 

biên soạn 

1662/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 09/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

7 
Ung thư đầu 

cổ 
TK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2020 

15 Chủ biên 7-258  

1661/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 09/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

8 

Atlas Phẫu 

thuật tuyến 

giáp 

TK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2021 

4 Chủ biên  
Tham gia 

biên soạn 

1661/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 09/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

9 
Hoá trị bệnh 

ung thư 
TK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2021 

8 
Đồng chủ 

biên 

Tham gia 

biên soạn 

1572/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 07/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

10 Lip cancer TK Nhà xuất 6 Đồng chủ 1-19; 1430/QĐ-ĐHYHN ký 



bản 

Scholars’ 

Press, 2019  

biên 39-58 ngày 02/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

11 
Oral 

Diseases 
TK 

Nhà xuất 

bản 

IntechOpen, 

2020 

34  89-104 

1430/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 02/6/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

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: 02 (số thứ tự [5], [6]) 

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)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghiên cứu áp dụng kỹ 

thuật sinh thiết xuyên 

thành ngực dưới sự 

hướng dẫn của chụp cắt 

lớp vi tính trong chẩn 

đoán các khối u phổi 

CN Cấp cơ sở 

01/2013-

11/2013 
Ngày 30/11/2013 

Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu hiệu quả 

của thuốc kháng tyrosin 

kinase ( Tarceva và 

Iressa) trong điều trị 

ung thư phổi không 

phải tế bảo nhỏ giai 

đoạn muộn (IIIB-IV) 

CN Cấp cơ sở 

10/2011-

10/2013 
Ngày 19/02/2014 

Xuất sắc 

3 

Đánh giá kết quả điều 

trị ung thư giáp trạng 

được phẫu thuật tại 

khoa ung bướu và chăm 

sóc giảm nhẹ - Bệnh 

viện ĐHYHN 

CN Cấp cơ sở 

01/2012-

12/2014 
Ngày 23/4/2015 

Xuất sắc 

4 

Nghiên cứu dịch tễ học, 

chẩn đoán, điều trị, 

phòng chống một số 

bệnh ung thư ở Việt 

Nam (vú, gan, dạ dày, 

phổi, máu) 

 

TG 

 

KC.10.06 - 

Cấp nhà nước 

 

2001-2005 

2006 

Đạt 



II Sau khi được công nhận PGS/TS 

5 

Xây dựng chỉ định và 

quy trình phác đồ hoá 

trị liệu kết hợp với điều 

trị đích trong ung thư 

đại trực tràng giai đoạn 

muộn 

CN 

ĐTĐL.2012-

G/13 

Đề tài nhánh 

cấp Nhà nước 

2013-2016 
30/05/2016 

Đạt 

6 

Nghiên cứu ứng dụng 

kỹ thuật PET/CT và 

sinh học phân tử trong 

chẩn đoán và điều trị 

ung thư thực quản 

TG 

KC.10.28/16-

20 

Đề tài nhà 

nước 

11/2017-

03/2021 

19/05/2021 

Đạt 

7 

Nghiên cứu ứng dụng 

kỹ thuật PET/CT, sinh 

học phân tử, xạ trị 

(VMAT) trong chẩn 

đoán và điều trị một số 

ung thư khoang miệng 

CN 

KC.10.28/16-

20 

Đề tài nhà 

nước 

2018-2021 
Đã nghiệm thu cấp 

cơ sở 

8 

Đánh giá tình trạng di 

căn hạch tiềm ẩn của 

ung thư biểu mô tuyến 

giáp 

CN Cấp cơ sở 
1/2018-

12/2018 

28/12/2018 

Xuất sắc 

9 

Đánh giá kết quả sớm 

phẫu thuật của bệnh 

nhân vi ung thư biểu 

mô tuyến giáp thể nhú 

tại khoa Ngoại Đầu cổ - 

Bệnh viện K 

CN Cấp cơ sở 
1/2019-

12/2019 

24/12/2019 

Xuất sắc 

10 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật u tuyến giáp 

không đặt dẫn lưu tại 

Bệnh viện K 

CN Cấp cơ sở 
1/2020-

12/2020 

28/12/2020 

Xuất sắc 

- 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 khoa 

học 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỉ 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 

Năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận chức danh PGS 

1 
Di căn buồng 

trứng từ ung thư dạ 
2 X 

Tạp chí 

thông tin y 
  79 – 82 2000 



dày – đại trực 

tràng nhân 8 

trường hợp phẫu 

thuật tại Bệnh viện 

K từ tháng 1/1993 

đến 12/1999 

dược 

ISSN: 0868-

3891 

2 

Nghiên cứu kết 

quả sống 5 năm 

sau điều trị ung 

thư tuyến giáp tại 

Bệnh viện K 

3 X 

Tạp chí y 

học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN: 1859-

1779 

  

6, phụ 

bản số 4, 

104-109 

2002 

3 

Nhận xét đặc điểm 

lâm sàng và các 

phương pháp điều 

trị ung thư tuyến 

giáp tại bệnh viện 

K từ năm 1992-

2000 

3 X 

Tạp chí Y 

học  

ISSN: 0866-

7241 

  
431, 323-

326 
2002 

4 

Nhân một trường 

hợp u cemen 

khổng lồ gia đình 

được chẩn đoán và 

điều trị 

4  

Tạp chí ung 

thư học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

400 

  
Số 1, 84 – 

86 
2008 

5 

Nhận xét một số 

đặc điểm lâm sàng, 

phương pháp điều 

trị ung thư lưỡi di 

động tại Bệnh viện 

K từ 1994-2004 

2 X 

Tạp chí 

thông tin y 

dược 

ISSN: 0868-

3891 

  
Số 6, 28 - 

31 
2008 

6 

Đánh giá hiệu quả 

của phác đồ 

FOLFOX 4 trong 

điều trị ung thư 

đại-trực tràng giai 

đoạn muộn tại 

Bệnh viện K từ 

01/2006 đến 

06/2008 

4  

Tạp chí Y 

học lâm 

sàng 

ISSN: 1859-

3593 

  
Số 42, 45 

- 52 
2009 

7 

Nghiên cứu kết 

quả điều trị ung 

thư môi tại Bệnh 

viện K 

3  

Tạp chí y 

học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN: 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 13, 6, 

130-136 

2009 

8 

Nghiên cứu đặc 

điểm lâm sàng và 

mô bệnh học của 

ung thư môi 

3  

Tạp chí y 

học thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

ISSN: 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 13, 6, 

728-734 

2009 



9 

Analysis of exon 

16 and 19 in 

MLH1 gene 

associated with 

hereditary non-

polyposis 

colorectal cancer 

(HNPCC) by PCR-

RFLP 

5  

Tạp chí 

khoa học 

ISSN: 0866-

8612 

  
27, 2S, 

138-143 
2011 

10 

Application of 

PCR-SSCP in 

detection of 

mutations in 

mismatch repair 

gene MLH1 

associated with 

hereditary non-

polyposis 

colorectal cancer 

5  

Tạp chí 

khoa học 

ISSN: 0866-

8612 

  
27, 2S, 

315-323 
2011 

11 

Đánh giá đáp ứng 

của hóa chất tân bổ 

trợ phác đồ 

cisplatin-5 

fluorouracil trong 

điều trị ung thư 

lưỡi phần di động 

giai đoạn III,IV 

(M0) 

3 X 

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
783, 9, 15 

- 17 
2011 

12 

Nhận xét đặc điểm 

lâm sàng, cận lâm 

sàng và các 

phương pháp điều 

trị ung thư dạ dày 

giai đoạn III-IV tại 

Bệnh viện K 

3 X 

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
783, 9, 40 

– 42 
2011 

13 

Điều trị ung thư 

đại tràng giai đoạn 

III bằng hóa chất 

bổ trợ sau phẫu 

thuật 

4  

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

ISSN: 0868-

202X 

  

80, số 3D 

phụ 

trương, 

22 - 27 

2012 

14 

Kết quả bước đầu 

xạ trị áp sát suất 

liều cao kết hợp xạ 

ngoài và cisplatin 

trong điều trị ung 

thư cổ tử cung giai 

đoạn IIB-IIIB 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
803, 1, 

106-111 
2012 

15 

Nghiên cứu một số 

đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và 

phương pháp điều 

trị ung thư lưỡi 

giai đoạn I,II tại 

Bệnh viện K-Hà 

2  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
867, 4, 

101-105 
2013 



Nội giai đoạn 

2005-2010 

16 

Kết quả hóa xạ trị 

tuần tự 66 bệnh 

nhân ung thư đầu 

cổ giai đoạn 

III,IV(M0) được 

xét nghiệm HPV 

2 X 

Tạp chí Y 

học lâm 

sàng (Bệnh 

viện TW 

Huế) 

ISSN: 1859-

3895 

  
Số 17, 57 

- 62 
2013 

17 

Nghiên cứu kết 

quả điều trị ung 

thư lưỡi giai đoạn 

I,II tại bệnh viện K 

Hà Nội từ 2005-

2010 

2  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
870, 5, 8 

– 11 
2013 

18 

Nhận xét một số 

độc tính của hóa 

chất bổ trợ trước 

phẫu thuật và/hoặc 

xạ trị trong điều trị 

ung thư lưỡi phần 

di động giai đoạn 

III, IV(M0) 

2 X 

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
896, 72 - 

75 
2013 

19 

Đánh giá vai trò 

của sinh thiết kim 

trong chẩn đoán 

ung thư phổi trước 

điều trị 

9 X 

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
896, 29 - 

32 
2013 

20 

Độc tính cấp tính 

của hóa xạ trị tuần 

tự bệnh nhân ung 

thư đầu cổ giai 

đoạn III,IV (M0) 

2  

Tạp chí ung 

thư học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

400 

  
Số 4, 142-

148 
2013 

21 

Ung thư đại trực 

tràng không 

polype có tính chất 

gia đình: nhân một 

trường hợp lâm 

sàng 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
896, 136-

138 
2013 

22 

Nghiên cứu kết 

quả điều trị ung 

thư lưỡi di động 

giai đoạn III-

IV(Mo) bằng hóa 

chất phác đồ 

Cisplatin và 

5Flourracil bổ trợ 

trước phẫu thuật 

và/hoặc xạ trị 

2 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
421, 1, 88 

– 93 
2014 

23 

Nghiên cứu hiệu 

quả của thuốc 

kháng EGFR trong 

điều trị ung thư 

phổi không tế bào 

2 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
419, 2, 

98-102 
2014 



nhỏ giai đoạn tiến 

triển 

24 

Đánh giá di căn 

hạch và khả năng 

nạo vét trong phẫu 

thuật ung thư phế 

quản nguyên phát 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
419, 1, 

96-100 
2014 

25 

Nghiên cứu đặc 

điểm lâm sàng, 

chất chỉ điểm u 

CEA, sự bộc lộ 

P53, HER-2/NEU 

của ung thư trực 

tràng điều trị phẫu 

thuật tại Bệnh viện 

K 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
917, 5, 

114 -117 
2014 

26 

Đánh giá mức độ 

thoái hóa tế bào 

sau điều trị hóa 

chất bổ trợ trước 

phẫu thuật ung thư 

lưỡi giai đoạn III-

IV(M0) 

1 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
419, 1, 42 

- 46 
2014 

27 

Phẫu thuật nội soi 

lồng ngực điều trị 

các khối u trung 

thất tại Bệnh viện 

K 

 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
417, 1, 87 

- 91 
2014 

28 

Nghiên cứu mối 

tương quan giữa 

đột biến gen 

EGFR với các đặc 

điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng của bệnh 

nhân ung thư phổi 

không tế bào nhỏ 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
909, 3, 88 

- 90 
2014 

29 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

bàng quang giai 

đoạn II bằng phẫu 

thuật cắt bàng 

quang bán phần tại 

Bệnh viện K 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
416, 2, 9 - 

13 
2014 

30 

Đặc điểm lâm sàng 

bệnh ung thư lưỡi 

giai đoạn III-IV 

được điều trị hóa 

chất trước phẫu 

thuật và/hoặc xạ trị 

2 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
419, 2, 40 

– 44 
2014 

31 

Độc tính của phác 

đồ Xelox điều trị 

bổ trợ ung thư đại 

tràng giai đoạn III 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

  
419, 2, 

130-134 
2014 



1868 

32 

Kết quả điều trị 

ung thư tuyến 

nước bọt mang tai 

tại Bệnh viện K từ 

2005 – 2009 

2  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
915, 4, 

99-103 
2014 

33 

Đặc điểm lâm sàng 

cận lâm sàng bệnh 

u lympho ác tính 

không Hodgkin 

2 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
419, 1, 

135-139 
2014 

34 

Đánh giá kết quả 

xạ trị tiền phẫu 

ung thư cổ tử cung 

giai đoạn IB-IIA 

bằng Iridium 192 

tại Bệnh việnK 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

ISSN: 1859-

1663 

  
917, 5, 8 

– 12 
2014 

35 

Phân tích giá trị 

của phương pháp 

chụp mamography 

tuyến vú trong 

chẩn đoán ung thư 

vú giai đoạn Tis-

T1 

3 X 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  
421, 1, 52 

– 57 
2014 
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119 

Đánh giá kết quả 

điều trị bổ trợ ung 

thư vú giai đoạn II, 

IIIA bằng phác đồ 

5  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 1 – 

2018, 278 

-282 

2018 



4AC-4D 

120 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

phổi không tế bào 

nhỏ giai đoạn IIIB-

IV bằng phác đồ 

Gemcitabine & 

Cisplatin tại bệnh 

viện Ung bướu 

Nghệ An 

4  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  

Tập 469   

, 1, 2, 

158-161 

2018 

121 

Đánh giá kết quả 

sớm phẫu thuật 

ung thư tuyến giáp 

tại bệnh viện K 

năm 2017 

4  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 2 – 

2018, 46 -

51 

2018 

122 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng 

và kết quả điều trị 

phẫu thuật vi ung 

thư tuyến giáp thể 

nhú tại Bệnh viện 

K 

3  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
481, 2, 

189-192 
2019 

123 

Nghiên cứu đặc 

điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng ung thư 

biểu mô vảy môi 

4  

Y học thực 

hành/ ISSN : 

1859 - 1663 

  
1106, 

8,65-68 
2019 

124 

Đánh giá độc tính 

và đáp ứng điều trị 

ung thư lưỡi giai 

đoạn III, IV (M0) 

bằng Paclitaxel – 

Cisplatin bổ trợ 

trước phẫu thuật 

và/hoặc xạ trị 

3  

Y học thực 

hành/ ISSN : 

1859 - 1663 

  
1106, 8, 

15-18 
2019 

125 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

lưỡi di động giai 

đoạn III-IV (M0) 

bằng hóa chất phác 

đồ Cisplatin và 

Paclitaxel/Docetax

el bổ trợ trước 

phẫu thuật và/hoặc 

xạ trị 

3  

Y học thực 

hành/ ISSN : 

1859 - 1663 

  
1106, 8, 

78 - 82 
2019 

126 

Đánh giá đặc điểm 

lâm sàng, cận lâm 

sàng và vai trò của 

PET/CT trong 

chẩn đoán giai 

đoạn ung thư biểu 

mô khoang miệng 

3  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
483, 

1,260-264 
2019 

127 
Đánh giá kết quả 

hoá trị phác đồ 

Gemcitabin – 

3  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
483,1,31-

35 
2019 



Cisplatin trong 

điều trị ung thư 

phổi tế bào vẩy 

giai đoạn IV 

128 

Đánh giá tình 

trạng di căn hạch 

tiềm ẩn trong ung 

thư biểu mô tuyến 

giáp  

3  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 5– 

2019,80-

84 

2019 

129 

Đặc điểm lâm sàng 

và kết quả phẫu 

thuật u tuyến giáp 

không sử dụng dẫn 

lưu tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

3  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 1– 

2019,27-

32 

2019 

130 

Đánh giá các yếu 

tố ảnh hưởng tới 

tình trạng di căn 

hạch nhóm 6 ở 

bệnh nhân vi ung 

thư biểu mô tuyến 

giáp thể nhú giai 

đoạn cN0 

7 X 

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 1– 

2019,92 - 

97 

2019 

131 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư dạ 

dày tái phát-di căn 

bằng phác đồ TCX 

2  

Y học thực 

hành/ ISSN : 

1859 - 1663 

  
1106, 8, 

193 - 198 
2019 

132 

Đánh giá tình 

trạng di căn hạch 

cổ của ung thư 

biểu mô tuyến giáp 

giai đoạn cT1-

2N0M0 tại bệnh 

viện K năm 2018-

2019 

3  

Y học thực 

hành/ ISSN : 

1859 - 1663 

  
1113, 10, 

146 - 148 
2019 

133 

Đánh giá kết quả 

hóa trị tân bổ trợ 

ung thư bàng 

quang xâm lấn 

bằng phác đồ 

gemcitabine- 

cisplatin 

4  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 2– 

2019,18 - 

24 

2019 

134 

Mô tả một số đặc 

điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng ung thư 

đồng thì vùng đầu 

cổ - thực quản tại 

Bệnh viện K 4  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868   

494,2, 

158-161 2020 

135 

Đánh giá kết quả 

tạo hình khuyết 

hổng khoang 

miệng bằng vạt 

rãnh mũi má trong 

điều trị phẫu thuật 

5 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  

497, số 

chuyên đề 

ung thư, 

151 - 157 

2020 



ung thư khoang 

miệng 

136 

Kết quả bước đầu 

hóa xạ trị đồng 

thời điều trị ung 

thư khoang miệng 

giai đoạn tiến triển 

tại Bệnh viện K 

3  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
491,2, 79-

82 
2020 

137 

Vai trò của 

PET/CT trong 

chẩn đoán và điều 

trị ung thư khoang 

miệng 

3  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 4-

2020, 239 

- 247 

2020 

138 

Tổng quan về xạ 

trị điều biến thể 

tích hình cung 

(VMAT) kết hợp 

với xạ trị áp sát 

dưới hướng dẫn 

hình ảnh (IGBT) 

CT/MRI mô phỏng 

trong điều trị ung 

thư cổ tử cung 

5  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 4-

2020, 143 

-152 

2020 

139 

Đánh giá rối loạn 

chức năng tình dục 

trên bệnh nhân ung 

thư cổ tử cung sau 

xạ trị tại Bệnh viện 

K 

4  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 4-

2020, 

161-170 

2020 

140 

Kết quả điều trị 

ung thư lưỡi giai 

đoạn T1-2N1M0 

bằng phẫu thuật 

kết hợp hóa xạ trị 

đồng thời tại Bệnh 

viện K 

4  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN : 

1859-400 

  

Số 1-

2020,  69 

- 73 

2020 

141 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng 

và kết quả phẫu 

thuật ung thư 

tuyến giáp thể biệt 

hóa ở người trẻ 

tuổi tại bệnh viện 

K 

5  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
494, 2, 

87- 90 
2020 

142 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng 

và kết quả điều trị 

phẫu thuật ung thư 

tuyến giáp thể 

nang tại bệnh viện 

K 

3  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
494, 2, 

149 - 153 
2020 

143 
U lympho biểu 

hiện tại tuyến giáp: 

Báo cáo 6 trường 

6 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  

497, số 

chuyên đề 

ung thư, 

2020 



hợp và hồi cứu y 

văn 

142 - 146 

144 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

tuyến giáp thể tủy 

tại bệnh viện K và 

bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

4  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
495, 2, 

228-231 
2020 

145 

Báo cáo case lâm 

sàng phẫu thuật cắt 

tuyến cận giáp nội 

soi qua đường 

miệng 

3  

Nghiên cứu 

y học/ ISSN 

:2354 – 

080X 

  
125, 1, 

169 - 174 
2020 

146 

Kết quả phẫu thuật 

nội soi tuyến giáp 

qua đường miệng 

tại bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội 

3  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 3-

2020, 26-

31 

2020 

147 

Ứng dụng máy dò 

thần kinh (NIM) 

trong phẫu thuật 

nội soi tuyến giáp 

qua đường miệng 

tại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội 

3  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 3-

2020, 264 

- 268 

2020 

148 

Vai trò của xạ trị 

ngoài trong ung 

thư tuyến giáp biệt 

hoá 

4  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 3-

2020, 269 

-273 

2020 

149 

Đánh giá kết quả 

sớm phẫu thuật 

ung thư tuyến giáp 

tại bệnh viện ung 

bướu Nghê An 

6  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
497,2, 

118-121 
2020 

150 

Đánh giá kết quả 

phẫu thuật u tuyến 

giáp không sử 

dụng dẫn lưu tại 

Bệnh viện K 

4 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
497, CĐ, 

123 - 127 
2020 

151 

Kết quả điều trị 

ung thư cổ tử cung 

giai đoạn IIB-IIIB 

có sử dụng xạ trị 

áp sát suất liều cao 

dưới hướng dẫn 

hình ảnh cắt lớp vi 

tính mô phỏng 

4  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
497, 1, 98 

- 102 
2020 

152 

Đánh giá kết quả 

phẫu thuật sớm 

trong điều trị ung 

thư tuyến giáp ở 

trẻ em tại Bệnh 

viện K 

5  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
497, 1, 

206 - 209 
2020 



153 

Đánh giá tình 

trạng di căn hạch 

cổ và mối tương 

quan tới đặc điểm 

bệnh học ung thư 

khoang miệng 

4 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
500,1,249 

- 252 
2021 

154 

Vạt đùi trước 

ngoài dạng chùm 

trong tạo hình sau 

phẫu thuật ung thư 

khoang miệng: 

Báo cáo ca lâm 

sàng và hồi cứu lại 

y văn 

5 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  

499, 

1&2,57 - 

60 

2021 

155 

Đánh giá kết quả 

tạo hình khuyết 

hổng khoang 

miệng bằng vạt 

dưới cằm trong 

điều trị phẫu thuật 

ung thư khoang 

miệng 

6 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  

498, 

2,173 - 

177 

2021 

156 

Đặc điểm hình ảnh 

cộng hưởng từ của 

ung thư lưỡi phần 

di động và giá trị 

của cộng hưởng từ 

trong chẩn đoán 

giai đoạn 

4 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  

498, 

2,194 - 

198 

2021 

157 

Đánh giá đáp ứng 

và tác dụng không 

mong muốn của 

phác đồ TC trong 

điều trị bổ trợ 

trước ung thư lưỡi 

tại bệnh viện K 

3 X 

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
501, 2, 

169-174 
2021 

158 

Thay đổi tình trạng 

dinh dưỡng sau 

can thiệp trên bệnh 

nhân ung thư lưỡi, 

sàn miệng 

8  

Y học Việt 

Nam/ ISSN : 

1859-1868 

  
500, 2, 

134-139 
2021 

159 

Phẫu thuật nội soi 

tuyến giáp qua 

đường tiền đình 

miệng: Kết quả 

phẫu thuật qua 150 

bệnh nhân tại 

Bệnh viện K 

5  

Ung thư học 

Việt Nam/ 

ISSN: 1859 

- 400 

  

Số 1-

2021,34-

41 

2021 

- 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: 15 (Số thứ tự 

[62],[64],[65],[66],[68],[70],[71],[75],[76],[78],[81],[83],[84],[86],[92]) 

 

 



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      

2      

- 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 thạc sĩ 

nghiên cứu 

chuyên ngành 

Ung thư 

Tham gia  
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Số 1857/QĐ-

ĐHYHN 
 

2 

Chương trình 

đào tạo sinh viên 

Y4 hệ bác sĩ Y 

học cổ truyền 

Tham gia  
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Số 4929/QĐ-

ĐHYHN 
 

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): …………. 
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