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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: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

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

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

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

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Danh Nguyên 

2. Ngày tháng năm sinh:    04/12/1972    ; 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): xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội. 

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

38 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nhà C9 phòng 302, Viện Kinh tế 

và Quản lý, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: 02439270072; Điện thoại di động: 0983029872;  

E-mail: nguyen.nguyendanh@hust.edu.vn; nguyendanhnguyen.hust@gmail.com 

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

Từ tháng 9, năm 1997 đến tháng 10, năm 2008: Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp, Khoa 

Kinh tế và Quản lý (nay là Viện Kinh tế và Quản lý), trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Từ tháng 11, năm 2008 đến tháng 10, năm 2013: Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế và Quản lý, 

trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Từ tháng 11, năm 2013 đến nay: Viện trưởng, Viện Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội. 

Chức vụ: Hiện nay: Viện trưởng ; Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng 

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 
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Địa chỉ cơ quan: Nhà C9, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 024-3869 2304 

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

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

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

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 28 tháng 05 năm 1994; số văn bằng: 91959; ngành: Kỹ thuật Nhiệt, 

chuyên ngành: Nhiệt Công nghiệp; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 18 tháng 04 năm 1997; số văn bằng: …(không có)……..; ngành: Quản 

trị Kinh doanh; chuyên ngành: …(không có)……..; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Học viện 

Công nghệ Châu Á – AIT, Thái Lan. 

- Được cấp bằng TS ngày 30 tháng 09 năm 2005; số văn bằng: HAKU OTSU 4061; ngành: Quản 

lý Hệ thống Sản xuất; chuyên ngành: …(không có)…………..; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): 

Đại học Okayama, Nhật Bản. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; chuyên 

ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội (Hội đồng IV: Công nghệ thông tin, Toán học, Kinh tế) 

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

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

(i) Quản trị sản xuất – vận hành (Production and Operation Management) 

(ii) Quản trị đại học (Higher Education Management) 

(iii) Lãnh đạo và Quản lý (Leadership and Management) 

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 12 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh GS 

không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:  số lượng 02 cấp  Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đã công bố (số lượng) 37 bài báo khoa học, trong đó 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 

uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
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- Số lượng sách đã xuất bản 06, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

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

quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

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

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực 

của quyết định): ……………………………………………………………………. 

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: ………………………………... 

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

- Tổng số  24 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 

1 2015-2016 02  03  0 165 165/486/189 

2 2016-2017 02  03  0 165 165/486/189 

3 2017-2018 02  03  45 135 180/471/189 

03 năm học cuối 

4 2018-2019 01  03  105 75 180/363/189 

5 2019-2020 01  03 05 90 45 135/318/189 

6 2020-2021 02  03  60 90 150/396/120 

(*) - 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, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

  

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
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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 ……… 

hoặc luận án TS   hoặc TSKH; - Bảo vệ luận văn ThS                   tại nước: Nhật Bản năm 2005 

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: Tiếng Anh…….……………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chương trình Đào tạo 

Quốc tế. 

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 

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/CK

2/BSNT 
Chính Phụ  

1 Ao Thu Hoài X  X  2008-2013 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

2538/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 15/08/2013 

2 Nguyễn Đạt Minh X  X  2014-2018 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

2272/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 09/08/2018 

3 
Nguyễn Thị Kim 

Thanh 
X  X  2015-2020 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

   316/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 16/04/2020 

4 Trần Hưng Đường  X X  2014-2016 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

3077/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 30/06/2016 

5 Nguyễn Quang Hoa  X X  2014-2016 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

3077/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 30/06/2016 
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6 Phạm Lê Huy  X X  2014-2016 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

5767/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 27/12/2016 

7 Bạch Hồng Quân  X X  2015-2017 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

1942/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 03/07/2017 

8 Trần Mạnh Hải  X X  2015-2017 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

3775/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 27/10/2017 

9 Lâm Thu Quỳnh  X X  2016-2018 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

2190/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 10/07/2017 

10 Vân Đình Thảo  X X  2016-2018 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

  589/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 15/03/2018 

11 Võ Thành Tới  X X  2016-2018 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

4537/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 14/12/2018 

12 Đào Đức Phương  X X  2017-2019 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

1294/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 09/07/2019 

13 Nguyễn Thạc Đức  X X  2017-2019 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

2071/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 30/12/2019 

14 Phạm Quang Vinh  X X  2018-2020 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

1279/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 28/12/2020 

15 Nguyễn Xuân Học  X X  2019-2021 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội 

1279/QĐ-

ĐHBK-SĐH 

ngày 28/12/2020 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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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 TS 

        

II Sau khi được công nhận TS 

1 

The Transition 

from Graduation 

to Work 

CK 
Springer, 

2019 

Nhiều 

tác giả 
 

Chương 13, từ 

trang 221 đến 

trang237 

 

2 

Đổi mới sáng tạo 

tại các Doanh 

nghiệp Việt Nam 

CK 

Nhà xuất 

bản Bách 

Khoa, 2015 

3 X   

3 
Quản trị Sản xuất 

hiệu suất cao 
CK 

Nhà xuất 

bản Bách 

Khoa, 2017 

4 X   

4 

Chuỗi cung ứng 

toàn cầu và sự 

tham gia của các 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Việt Nam 

CK 

Nhà xuất 

bản Bách 

Khoa, 2018 

1 X Toàn bộ  

5 

Mô hình quỹ phát 

triển Khoa học và 

Công nghệ cho 

các trường đại học 

kỹ thuật và công 

nghệ ở Việt Nam 

CK 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học Kỹ 

thuật, 2019 

3 X   

6 

Quản trị vận hành 

theo mô hình sản 

xuất tiên tiến – Lý 

thuyết và thực 

hành 

CK 

Nhà xuất 

bản Bách 

Khoa, 2020 

3 X   
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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: 

[01]…………………………………………………………………… 

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 TS 

1      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu và đề xuất 

giải pháp phát triển 

nhà xuất bản trong các 

trường đại học tại Việt 

Nam (ĐT) 

CN 

B2010-01-

399 

Cấp Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Tháng 1 năm 

2010 đến 

tháng 12 năm 

2011 

1557/QĐ-BGDĐT 

ngày 7 tháng 5 năm 

2014, xếp loại Đạt 

2 

Nghiên cứu mô hình 

Quỹ phát triển Khoa 

học Công nghệ của các 

trường Đại học Kỹ 

thuật – Công nghệ 

quản lý theo mô hình 

tự chủ (ĐT) 

CN 

B2017-

BKA-41 

Cấp Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Tháng 1 năm 

2017 đến 

tháng 12 năm 

2018 

446/QĐ-BGDĐT 

ngày 18 tháng 2 năm 

2020, xếp loại Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư 

ký. 
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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 

University 

Education and 

Employment in 

Japan: Students’ 

Perceptions on 

Employment 

Attributes and 

Implications for 

University 

Education 

3 X 

Quality Assurance in 

Education/ 

ISSN: 09684883 

SCOPUS 

(Q2) 
 

Vol 13, No 

3, pp 202 -

218 

9/2005 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Effects of 

institutional 

policies and 

characteristics on 

research 

productivity 

at Vietnam 

science and 

technology 

universities 

3 X 

Heliyon 

ISSN: 2405-8440 

 

ISI  

Vol 7, Iss.1, 

pp1-9 

 

1/2021 

3 

Factors associated 

with middle 

managers' work 

motivation: 

Evidence from 

SMEs in Vietnam 

3 X 

The Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business 

ISSN: 2288-4637 

(Print)| ISSN: 2288-

4645 (Online) 

SCOPUS  

Vol 7, 

No.11, pp. 

1009-1019 

10/2020 
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4 

Evaluation of 

factors impacting 

the player loyalty 

in golf course 

business 

3  

Management Science 

Letter 

ISSN 1923-9335 

(Print) 

ISSN 1923-9343 

(Online) 

SCOPUS  

Vol.11, 

No.1 

pp.155-164 

8/2020 

5 

Determinants of 

university 

research and 

development 

outcomes – a 

study from 

faculty’s 

perspectives 

2 X 

International Journal 

of Innovation and 

Learning 

ISSN: 1471-8197 

(Print)| ISSN 1741-

8089 (Online) 

SCOPUS  
Vol.28, 

pp.82-97 
6/2020 

6 

Increasing the 

efficiency of the 

Textile and 

Garment Industry 

of Vietnam in the 

context of the 

dependence on 

foreign suppliers 

and investors 

5  

Journal of Eastern 

European and Central 

Asian Research 

ISSN: 2328-8272 

(Print) | ISSN: 2328-

8280 (Online) 

WOS  
Vol.7, No.3, 

pp 363-374 
11/2020 

7 

Digitalization in 

Operations and 

Supply Chain 

Management 

of Vietnamese 

Textile and 

Garment 

Enterprises 

2 X 

Proceedings of The 

8th International 

Conference on 

Emerging 

Challenges: 

Contemporary Issues 

in Innovation and 

Management, 2020 

ISBN:978-604-316-

008-6 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.663-669 
11/2020 

https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/598
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8 

Reshaping Supply 

Chains in 

Vietnam: The 

need under the 

impact 

of a changing 

World and the 

Covid-19 

Pandemic 

4 X 

Proceedings of The 

8th International 

Conference on 

Emerging 

Challenges: 

Contemporary Issues 

in Innovation and 

Management, 2020 

ISBN:978-604-316-

008-6 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.708-720 
11/2020 

9 

Applying Lean 

tools and 

principles to 

reduce cost of 

waste 

management: an 

empirical research 

in Vietnam 

3  

Management and 

Production 

Engineering Review 

ISSN: 2080-8208 

(Print)| ISSN 2082-

1344 (Online) 

SCOPUS  

Vol 10, 

pp.37-48 

 

3/2019 

10 

Supplier for 

multinational 

corporations of 

local enterprises in 

Vietnam: a 

conceptual 

framework 

1 X 

Proceedings of The 

6th International 

Conference on 

Emerging 

Challenges: 

Contemporary Issues 

in Innovation and 

Management, 2017 

ISBN:978-604-95-

0358-0 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.514-520 
11/2017 

11 

Critical success 

factors for Lean 

implementation in 

Vietnam 

manufacturing 

enterprises 

3 X 

Proceedings of The 

4th International 

Conference on 

Emerging 

Challenges:Managing 

to Success, 2015 

ISBN:978-604-938-

723-4 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.709-717 
11/2015 
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12 

Apply Just-In-

Time for 

Warehouse 

Management 

2 X 

Proceedings of The 

4th International 

Conference on 

Emerging 

Challenges:Managing 

to Success, 2015 

ISBN:978-604-938-

723-4 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.735-742 
11/2015 

13 

Analysis of 

Employee 

Engagement and 

its Predictors 

2 X 

Proceedings of The 

3rd International 

Conference on 

Emerging 

Challenges: 

Innovation 

Management in 

SMEs, 2014 

ISBN:978-604-911-

955-2 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.2-12 
11/2014 

14 

Role and Barriers 

for Development 

of Vietnamese 

SMEs 

2  

Proceedings of The 

2nd International 

Conference on 

Emerging 

Challenges: 

Improving SMEs’ 

Competitiveness, 

2013 

ISBN:978-604-911-

512-7 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.2-10 
11/2013 

15 

Role of 

Production 

Control in 

Vietnamese 

SMEs: Case of 

Thanh Long Steel 

Company 

3  

Proceedings of The 

2nd International 

Conference on 

Emerging 

Challenges: 

Improving SMEs’ 

Competitiveness, 

2013 

ISBN:978-604-911-

512-7 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.428-434 
11/2013 
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16 

Review on LEAN 

Practices in 

Vietnam Small 

and Medium-sized 

Enterprises 

2  

Proceedings of The 

1st International 

Conference on 

Emerging 

Challenges:How to 

overcome Economic 

crisis, 2012 

ISBN:978-604-911-

227-0 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.21-28 
11/2012 

17 

Transformational 

Leadership and 

Suggestions for 

Vietnamese 

Managers in 

Dynamic 

Economy 

(Phong cách lãnh 

đạo chuyển đổi và 

một số giải pháp 

cho nhà quản lý 

Việt Nam trong 

nền kinh tế động) 

2 X 

Proceedings of The 

1st International 

Conference on 

Emerging 

Challenges:How to 

overcome Economic 

crisis, 2012 

ISBN:978-604-911-

227-0 

Hội thảo 

Quốc tế có 

phản biện 

 
Proceedings, 

pp.316-326 
11/2012 

18 

Nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

Maturity để 

chuyển đổi sang 

công nghiệp 4.0 

cho các Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

tại Việt Nam 

2 X 
Công thương 

ISSN: 0866-7756 
  

Số 12, trang 

390-395 
05/2021 

19 

Đại học số trong 

bối cảnh chuyển 

đổi số ở Việt Nam 

2 X 
Kinh tế và Dự báo 

ISSN: 0866-7120 
  

Số 14 (768), 

trang 33-36 
05/2021 
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20 

The Intergration 

of Lean 

Production with 

Industry 4.0: the 

age of smart 

production 

2 X 
Công thương 

ISSN: 0866-7756 
  

Số 10, trang 

trang 354-

359 

05/2021 

21 

Vai trò của hội 

đồng trường trong 

thực thi tự chủ đại 

học tại các trường 

đại học công lập 

Việt Nam 

3  

Kinh tế Châu Á – 

Thái Bình Dương 

ISSN:0866-3808 

  
Số 584, 

trang 94-96 
03/2021 

22 

Hiện trạng vận 

hành quỹ phát 

triển khoa học và 

công nghệ ở các 

trường đại học 

Việt Nam 

2  
Kinh tế và Dư báo 

ISSN: 0866-7120 
  

Số 14, trang 

40-43 
05/2019 

23 

Kaizen: Từ cải 

tiển sản xuất đến 

phát triển nguồn 

nhân lực 

2 X 

Kinh tế và Chính trị 

thế giới 

ISSN:0868-2984 

  
Số 12 (272), 

trang 27-35 
12/2018 

24 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến lòng 

trung thành của 

người chơi trong 

lĩnh vực kinh 

doanh sân gôn 

3  
Kinh tế và Phát triển 

ISSN:1859-0012 
  

Số 252(II), 

trang 62-72 
6/2018 

25 

Thách thức của 

các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt 

Nam khi tham gia 

vào chuỗi cung 

ứng toàn cầu 

1 X 

Kinh tế Châu Á – 

Thái Bình Dương 

ISSN:0866-3808 

  
Số 506, 

trang 59-61 
11/2017 
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26 

Các nhân tố tác 

động đến việc áp 

dụng phương 

pháp sản xuất tinh 

gọn trong các 

Doanh nghiệp 

Việt Nam 

3  

Kinh tế và Chính trị 

thế giới 

ISSN:0868-2984 

  
Số 10 (258), 

trang 36-46 
10/2017 

27 

Áp dụng phương 

pháp sản xuất tinh 

gọn (LEAN) tại 

các Doanh nghiệp 

ở Việt Nam: 

chặng đường đi 

đến thành công 

2  
Kinh tế và Phát triển 

ISSN:1859-0012 
  

Số 235(II), 

trang 76-83 
1/2017 

28 

Các nhân tố quyết 

định đến việc triển 

khai thành công 

LEAN tại các 

Doanh nghiệp 

Việt Nam 

3  
Kinh tế và Dư báo 

ISSN: 0866-7120 
  

Số 29, trang 

46-49 
11/2016 

29 

Sự lựa chọn nhà 

cung cấp của các 

tập đoàn đa quốc 

gia tại Việt Nam: 

nghiên cứu với 

ngành ô tô Việt 

Nam 

2 X 
Nghiên cứu Kinh tế 

ISSN: 0866-7489 
  

Số 10(461), 

trang 31-35 
10/2016 

30 

Áp dụng Lean tại 

các Doanh nghiệp 

Dệt May tại Việt 

Nam: Thành công 

và thách Thức 

1 X 

Kinh tế Châu Á – 

Thái Bình Dương 

ISSN:0866-3808 

  
Số 8, trang 

30-32 
8/2016 

31 

Mô hình sản xuất 

hiệu suất cao: đặc 

điểm và vai trò 

nâng cao năng lực 

cạnh tranh của 

doanh nghiệp 

2 X 
Quản lý Kinh tế 

ISSN:1859-039X 
  

Số 75, trang: 

73-79 
4/2016 
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32 

Framework of 

Critical Success 

Factors for LEAN 

Implementation in 

Vietnam 

Manufacturing 

Enterrises 

3  

VNU Journal of 

Science: Economics 

and Business 

ISSN:2615-9287 

  

Vol.31, 

No.5E, 

pp1.10 

12/2015 

33 

Quản lý nhà xuất 

bản trong trường 

đại học trong thời 

đại hội nhập công 

nghệ thông tin 

2 X 
Kinh tế và Phát triển 

ISSN:1859-0012 
  

Số 202(II), 

trang 123-

128 

4/2014 

34 

Nghiên cứu tác 

động của hoạt 

động sản xuất 

Tinh gọn LEAN 

đến hiệu suất của 

tổ chức 

2  
Kinh tế và Phát triển 

ISSN:1859-0012 
  

Số 201(II), 

trang 97-102 
3/2014 

35 

Mô hình tác động 

của yếu tố văn hóa 

tổ chức đến việc 

triển khai thành 

các công cụ quản 

lý chất lượng 

2  
Kinh tế và Phát triển 

ISSN:1859-0012 
  

Số 198(II), 

trang 15-21 
12/2013 

36 

Phong cách Quản 

lý LEAN- tình 

hình triển khai tại 

Việt Nam 

2 X 
Công thương 

ISSN: 0866-7756 
  

Số 14, trang 

66-68 
10/2013 

37 

Tư duy Tinh gọn 

– Hướng đi mới 

cho các bệnh viện 

Việt Nam 

2  
Kinh tế và Phát triển 

ISSN:1859-0012 
  

Số đặc biệt, 

trang 134-

140 

8/2013 

- 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: 03, là các bài số 02, 03 và 05. 

  



Ban hành kèm theo Công văn số: 32 /HĐGSNN ngày 20/5/2021 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

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      

…      

- 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): 

..………………………………………………………………………………. 
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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 

Phát triển 

Chương trình 

đào tạo Tài 

chính Ngân 

hàng 

Chủ trì 

925/QĐ-

ĐHBK-TCCB 

ngày 

05/05/2017 

Trường Đại 

học Bách Khoa 

Hà Nội 

89/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

24/01/2019 

 

2 

Phát triển 

Chương trình 

đào tạo Kế toán 

Chủ trì 

925/QĐ-

ĐHBK-TCCB 

ngày 

05/05/2017 

Trường Đại 

học Bách Khoa 

Hà Nội 

89/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

24/01/2019 

 

3 

Phát triển 

Chương trình 

đào tạo Kinh tế 

Công nghiệp 

Chủ trì 

925/QĐ-

ĐHBK-TCCB 

ngày 

05/05/2017 

Trường Đại 

học Bách Khoa 

Hà Nội 

89/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

24/01/2019 

 

4 

Phát triển 

Chương trình 

đào tạo Quản lý 

Công nghiệp 

Chủ trì 

925/QĐ-

ĐHBK-TCCB 

ngày 

05/05/2017 

Trường Đại 

học Bách Khoa 

Hà Nội 

89/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

24/01/2019 

 

5 

Phát triển 

Chương trình 

đào tạo Quản trị 

Kinh doanh 

Chủ trì 

925/QĐ-

ĐHBK-TCCB 

ngày 

05/05/2017 

Trường Đại 

học Bách Khoa 

Hà Nội 

89/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

24/01/2019 

 

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

………………………………………………………………………………………….…… 

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

chức danh PGS)     

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

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

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

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

…….………………………………………………………………………………………… 

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

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

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc 

ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV 

không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các 

tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm 

từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: 

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

 Hà Nội , ngày 29 tháng 07  năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

NGUYỄN DANH NGUYÊN 

 

 

 

 

  

 


