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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: Chính trị học;  Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Ngọc Ánh 

2. Ngày tháng năm sinh: 23/10/1981; 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 Định Công, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa. 

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

tỉnh/thành phố): số nhà 10, ngõ 111, tổ 35, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Viện Xây dựng Đảng, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội  

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0973304998;  

E-mail: anhngocxdd@gmail.com 

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

Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 12 năm 2018: Nghiên cứu viên tại Viện Xây dựng 

Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 3 năm 2019: Nghiên cứu viên chính Viện Xây dựng 

Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020: đi thực tế tại Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Vĩnh Phúc. 
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Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Giảng viên chính, Viện Xây dựng Đảng, thuộc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Chức vụ: Hiện nay: Không; Chức vụ cao nhất đã qua: Không 

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Xây dựng Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn 

Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 024. 62827437 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

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

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

hết hạn nộp hồ sơ): Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 28 tháng 6 năm 2005; số văn bằng: C 697401; ngành: 

Chính trị học, chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Nơi cấp bằng 

ĐH (trường, nước): Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 05 tháng 3 năm 2013; số văn bằng A 044807; ngành: 

Chính trị học; chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Nơi cấp bằng ThS 

(trường, nước): Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 10 tháng 4 năm 2017; số văn bằng: 006707; ngành: Chính trị 

học; chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Nơi cấp bằng TS 

(trường, nước): Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

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

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

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

ngành: chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Học viện Chính trị 

quốc gia 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: 

Để phục vụ cho công tác giảng dạy tại Viện Xây dựng Đảng của Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh và góp phần nghiên cứu, truyền bá lý luận về xây dựng Đảng, 
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hướng nghiên cứu chủ đạo của tôi là về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Theo hướng đó, tôi đã có các nghiên cứu chủ yếu sau: 

13.1. Nghiên cứu về công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam: tôi đã tham gia 

nghiên cứu các đề tài khoa học, viết các bài tạp chí khoa học và sách góp phần làm rõ 

những vấn đề về lý luận và thực tiễn, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; đổi 

mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện mới.  

13.2. Nghiên cứu về công tác cán bộ: tôi quan tâm nghiên cứu tới các khía cạnh của vấn 

đề cán bộ và công tác cán bộ. Thông qua việc nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp, 

các bài báo khoa học đăng ở các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Qua đó, góp 

phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn, quan điểm, chủ trương của Đảng về 

công tác cán bộ, về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng 

trong điều kiện mới.   

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

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS và đã hướng 

dẫn 02 HVCH đã xong LV, nhưng do ảnh hưởng của covid chưa bảo vệ được; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: đã làm thư ký khoa học đề tài cấp 

Nhà nước, chủ nhiệm một nhánh đề tài cấp Nhà nước, là thành viên 02 đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Nhà nước, là Phó chủ nhiệm 01 đề tài khoa học cấp Bộ; chủ nhiệm 

02 đề tài cấp cơ sở và tham gia một số đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và nhiều đề tài 

khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu;  

- Đã công bố (số lượng) 60 bài báo khoa học, trong đó 39 bài sau khi được công nhận 

TS; 6 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; 

- Số lượng sách đã xuất bản 10, trong đó 9 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 1 sách quốc tế 

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: Không có 

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

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 có. 

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: Đủ tiêu chuẩn và hoàn thành 

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

- Tổng số 13 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: 

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 
2014-

2015 
0 0 00 00 300 00 300/300/280 

2 
2015-

2016 
0 0 00 00 315 00 315/315/270 

3 
2017-

2018 
0 0 00 01 182,5 00 182,5/330/270 

03 năm học cuối 

4 
2018-

2019 
0 0 02 02 257,5 00 257,5/502,5/270 

5 
2019-

2020 
0 0 02 01 155 00 155/355/270 

6 
2020-

2021 
0 0 02 00 380 54 434/521,5/300 

Năm học 2014-2015 và 2015-2016 là giờ giảng tại cơ sở đào tạo theo hình thức thỉnh 

giảng; năm 2019-2020 giờ cộng dồn của cơ sở đào tạo ƯV đang công tác với cơ sở 

đào tạo theo hình thức thỉnh giảng.  

(*) - 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 

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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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. 

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 ThShoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: ☑ 

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

Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Sư phạm tiếng Anh (hệ tại chức), số bằng: 808/TC-05; năm 

cấp: 2005 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………….. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….………………………… 

d) Đối tượng khác  ; Diễn giải: ……………………...……………………………….. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng cử nhân 

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/ 

CK2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

1 Vi Thị Tuyết  HVCH Chính  

04/8/2018 

đến 

12/2018 

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

10/5/2019 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo  HVCH Chính  

09/8/2018 

đến  

01/2019 

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

10/5/2019 

3 Hà Đường  HVCH Chính  
19/3/2019 

đến 9/2019 

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

31/12/2019 

4 Nguyễn Thị Linh Giang  HVCH Chính  

18/10/2019 

đến 

01/2020 

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

22/4/2020 
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5 Dương Nhật Trí  HVCH Chính  
12/10/2020 

đến 4/2021 

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

Đang cập 

nhật 

6 Nguyễn Văn Hiệp  HVCH Chính  
01/03/2021 

đến 8/2021 

Học viện 

CTQG Hồ 

Chí Minh 

Đang cập 

nhật 

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/TS 

1 

Xây dựng phong 

cách lãnh đạo của 

bí thư đảng ủy 

phường thành phố 

Hà Nội giai đoạn 

hiện nay 

TK 

Nxb Chính 

trị -  Hành 

chính, Hà 

Nội, 2013 

1 Chủ biên 
Một mình 

viết toàn bộ 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

2 

Công tác văn 

phòng quận ủy ở 

thành phố Hà Nội 

hiện nay 

CK 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2016 

5 
Đồng chủ 

biên 

tr.7- tr.66 

và tr.121-tr. 

173 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 
Đổi mới việc đánh 

giá, sử dụng cán bộ 
CK 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2017 

10 Tác giả 7-25 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 
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2 

Xử lý tình huống 

trong công tác đảng 

viên 

TK 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2017 

14 Tác giả 25-55 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

3 

Thực hiện thẩm 

quyền, trách nhiệm 

của bí thư huyện uỷ 

ở đồng bằng sông 

Hồng giai đoạn hiện 

nay 

CK 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2020 

1 Chủ biên 
Một mình 

viết toàn bộ 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

4 

Thực hiện chủ 

trương bố trí cán bộ 

chủ chốt cấp huyện 

không phải là 

người địa phương 

CK 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2020 

2 
Đồng chủ 

biên 

83- 142, 

183-208 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

5 

Dưới ánh sáng tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã vượt 

lên chính mình để 

làm nên lịch sử 

TK 

Nhà xuất 

bản Hà Nội, 

2020 

2 
Đồng chủ 

biên 
Viết chung 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

6 

Giáo trình Cao cấp 

lý luận chính trị: 

Xây dựng Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

GT 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2021 

16 Tác giả 

Phầnbiên 

soạn: 

Bài 10: 

Công tác 

dân vận của 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 
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Giáo trình Trung 

cấp lý luận chính 

trị: Xây dựng Đảng 

GT 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội, 2021 

10 Tác giả 

Phầnbiên 

soạn: 

Bài 7: 

Công tác 

dân vận của 

tổ chức cơ 

sở đảng 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

8 

Political Power 

Delegation and 

Accountability in 

Vietnam 

CK 

Lambert 

Acadermic 

Publishing 

1 Chủ biên 
Một mình 

viết toàn bộ 

Giấy xác nhận 

số 318b-

GXN/HVCTQG, 

ngày 28/7/2021 

của Học viện 

Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

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: 3 [3,4,8 ], 

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: Không có 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Thực hiện chủ trương 

bố trí cán bộ chủ chốt 

cấp huyện không phải 

là người địa phương 

PCN 
Đề tài khoa học 

cấp Bộ 

Tháng 

1/2017 

đến tháng 

12/2018 

Nghiệm thu ngày 

29/11/2018, 

xếp loại khá 
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Tình huống và xử lý 

tình huống trong công 

tác dân vận 

CN 
Đề tài khoa học 

cấp Cơ sở 

Tháng 

1/2018 

đến tháng 

12/2018 

Nghiệm thu ngày 

21/9/2018, 

xếp loại khá 

3 

Xây dựng tổ chức bộ 

máy và điều kiện bảo 

đảm hoạt động của 

chính quyền địa 

phương hiện nay 

CN 
Đề tài khoa học 

cấp Cơ sở 

Tháng 

1/2019 

đến tháng 

12/2019 

Nghiệm thu ngày 

27/12/2019, xếp 

loại xuất sắc 

4 

Cơ sở lý luận-thực 

tiễn về xây dựng mô 

hình tổ chức tổng thể 

hệ thống chính trị ở 

Việt Nam phù hợp 

với điều kiện mới 

TK 

Cấp quốc gia-

Mã số: 

KX.04.31/ 

16-20 

Tháng 

4/2018 

đến tháng 

4/2020 

Nghiệm thu ngày 

01/10/2020, xếp 

loại đạt 

5 

Hệ thống chính trị và 

hệ thống chính trị 

Việt Nam - khái 

niệm, chức năng; 

Đánh giá thực trạng 

và đề xuất mô hình tổ 

chức tổng thể của Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam phù hợp với 

điều kiện mới 

CN 

Đề tài nhánh 

của Đề tài 

Cấp quốc gia-

Mã số: 

KX.04.31/ 

16-20 

 

 

Tháng 

4/2018 

đến tháng 

4/2020 

 

 

Nghiệm thu ngày 

01/10/2020, xếp 

loại đạt 

6 

Nghiên cứu tổng kết 

lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về vấn đề 

xây dựng Đảng và đề 

xuất bổ sung, phát 

triển vào thực tiễn 

Việt Nam trong bối 

cảnh mới 

Thành viên 

Cấp quốc gia-

Mã số: 

KX.02.10/ 

16-20 

 

 

Tháng 

6/2018 

đến tháng 

6/2020 

 

 

Nghiệm thu ngày 

09/7/2020, xếp 

loại xuất sắc 
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Đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác dân vận 

trong điều kiện phát 

triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN và 

hội nhập quốc tế 

Thành viên 

Cấp quốc gia-

Mã số 

ĐTĐLXH.11/18 

 

Tháng 

9/2017 

đến tháng 

9/2020 

 

Nghiệm thu ngày 

13/01/2021, xếp 

loại 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/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 

Mô hình bí thư cấp 

ủy đồng thời là chủ 

tịch ủy ban nhân 

dân xã, phường tại 

Hà Nội 

1 Có 
Tạp chí Văn Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 10, 

tr.45-48 
2012 

2 

Vai trò của bí thư 

phường trong công 

tác phòng, chống 

tham nhũng 

1 Có 
Tạp chí Văn phòng cấp 

ủy, ISSN 1859-2031 
  

Số 9, 

tr.43-46 
2012 

3 

Nâng cao năng lực 

lãnh đạo của đội ngũ 

cán bộ chủ chốt cấp 

cơ sở (xã, phường, 

thị trấn) trong tình 

hình hiện nay 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 11, 

tr.72-75 
2012 
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Phong cách lãnh 

đạo Hồ Chí Minh 
1 Có 

Tạp chí Khoa học - xã 

hội Việt Nam,  

ISSN 1013-4328 

  
Số 01, 

tr.19-25 
2013 

5 

Hà Nội xây dựng 

đội ngũ bí thư đảng 

bộ phường đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ 

thời kỳ mới 

1 Có 
Tạp chí Lý luận Chính 

trị, ISSN 0868-2771 
  

Số 02, 

tr.74-78 
2013 

6 

Xây dựng phong 

cách lãnh đạo của 

bí thư đảng ủy 

phường ở Hà Nội 

1 Có 
Tạp chí Mặt trận, 

ISSN 1859-0276 
  

Số 2+3, 

tr.99-102 
2013 

7 

Về phong cách lãnh 

đạo của bí thư đảng 

ủy phường ở TP. 

Hà Nội 

1 Có 
Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 5, 

tr.49-52 
2013 

8 

Phát huy tính tiên 

phong của người 

đảng viên là giám 

đốc doanh nghiệp 

nhà nước 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 7, 

tr.90-93 
2013 

9 

Bí thư đảng ủy cấp 

xã với xây dựng hệ 

thống chính trị cơ 

sở ở Bắc Ninh 

1 Có 
Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 8, 

tr.30-32 
2013 

10 

Nâng cao chất 

lượng công tác văn 

phòng cấp ủy các 

quận ở TP. Hà Nội 

1 Có 
Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 11, 

tr.49,50,67 
2014 

11 
Về nhân cách bí thư 

cấp uỷ cơ sở hiện nay 
1 Có 

Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 6, 

tr.50,51,65 
2015 

 

Một số điểm mới về 

xây dựng Đảng 

trong Dự thảo văn 

kiện trình Đại hội 

XII của Đảng 

2 Có 
Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 11, 

tr.36,37,62 
2015 
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Nâng cao chất lượng 

đội ngũ bí thư huyện 

ủy hiện nay 

1 Có 
Tạp chí Cộng sản, 

ISSN 0876-7876 
  

Số 12, 

tr38-40 
2015 

13 

Vai trò của Bí thư 

huyện ủy trong 

công tác cán bộ - từ 

thực tiễn huyện 

Đông Anh, Hà Nội 

1 Có 
Tạp chí Cộng sản, 

ISSN 0876-7876 
  

Số 03, 

tr.74-78 
2016 

14 

Về phòng, chống 

“tự diễn biến”, “tự 

chuyển hoá” 

1 Có 
Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 07, 

tr.47-49 
2016 

15 

Vai trò của Bí thư 

huyện ủy trong xây 

dựng nông thôn 

mới - kinh nghiệm 

rút ra từ thực tiễn 

huyện Kim Bảng 

1 Có 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận, ISSN 0868-3492 
  

Số 07, 

tr.78-80 
2016 

16 

Đặc trưng thẩm 

quyền, trách nhiệm 

của bí thư huyện ủy 

1 Có 
Tạp chí Xây dựng Đảng 

điện tử 
  Ngày 25/7 2016 

17 

Phát huy thẩm 

quyền, trách nhiệm 

của Bí thư huyện 

ủy theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 08, 

tr.48-52 
2016 

18 

Xây dựng đội ngũ bí 

thư huyện ủy ở đồng 

bằng sông Hồng 

theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội XII 

1 Có 
Tạp chí Lý luận chính 

trị, ISSN 2525-2585 
  

Số 10, 

tr.83-89 
2016 

19 

Thấm nhuần quan 

điểm “gắn bó mật 

thiết với nhân dân” 

trong công tác xây 

dựng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên 

1 Có 
Tạp chí Công an nhân 

dân, ISSN 2525-2410 
  

Số 10 

tr.68-70 
2016 
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Huyện ủy Đan 

Phượng lãnh đạo xây 

dựng nông thôn mới 

1 Có 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận ISSN 0868-3492 
  

Số 11, 

tr.86-88 
2016 

21 

Kiểm soát việc thực 

thi quyền lực của bí 

thư cấp  ủy theo 

tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 4 

khóa XII 

1 Có 
Tạp chí Cộng sản, 

ISSN 0876-7876 
  

Số 11, 

tr.38-44 
2016 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 

khóa XII, một số 

vấn đề cần lưu ý 

2 Có 
Tạp chí Công an nhân 

dân ISSN 2525-2410 
  

Số 02, 

 tr.7-8 
2017 

2 

Xây dựng Đảng về 

đạo đức theo tinh 

thần Đại hội lần thứ 

XII của Đảng 

1 Có 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học - quốc gia: “Xây 

dựng Đảng về đạo 

đức, những vấn đề lý 

luận và thực tiễn” 

  
Tháng 11, 

tr.121-124 
2017 

3 

Tăng cường công 

tác vận động cựu 

chiến binh trong 

thời kỳ mới 

2 Có 
Tạp chí Lý luận chính 

trị  điện tử 
  

Ngày 

14/12 
2017 

4 

Về giám sát và kiểm 

soát quyền lực khi 

thực hiện mô hình 

“song trùng lãnh đạo” 

2 Có 
Tạp chí Cộng sản, 

ISSN 0876-7876 
  

Số 01, 

tr.65-68 
2018 

5 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong 

công tác đánh giá 

cán bộ hiện nay 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 02, 

tr.48-52 
2018 

6 

Xây dựng hình ảnh 

người Công an nhân 

dân sáng, đẹp trong 

lòng dân 

1 Có 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học -thực tiễn cấp 

quốc gia: “70 năm 

công an nhân dân học 

tập, thực hiện sáu điều 

Bác Hồ dạy” 

  
tháng 3, 

tr.527-532 
2018 
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Đặc trưng phong 

cách lãnh đạo của 

Lênin 

1 Có 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận ISSN 0868-3492 
  

Số 04, 

tr.3-9 
2018 

8 

Xây dựng và thực 

hiện chính sách cán 

bộ trong thời kỳ mới 

1 Có 
Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 05, 

tr.28-30 
2018 

9 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong 

việc xây dựng Đảng 

về đạo đức trong 

giai đoạn hiện nay 

1 Có 
Tạp chí Triết học, 

ISSN 0866-7632 
  

Số 05, 

tr.32-38 
2018 

10 

Vietnam - India 

cooperation  

development in the 

fields of economy, 

trade, defence and 

security in the 

context of “free and 

open Indo-Pacific 

2 Có 

International 

sciencetific conference: 

Vietnam -India 

development 

cooperation in 

economy, trade, 

defense, security in the 

context of free and open 

Indo-Pacific region 

Hội thảo 

khoa 

học 

quốc tế 

 

tháng 8, 

tr.282-290, 

pp.73-75 

2018 

11 

Giáo dục Việt Nam: 

Thực trạng, cơ hội 

và thách thức 

2 Có 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận ISSN 0868-3492 
  

Số 09, 

tr.54-60 
2018 

12 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về bố trí cán bộ 

chủ chốt không phải 

là người địa phương 

2 Có 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận ISSN 0868-3492 
  

Số 01,  

tr.3-10, 18 
2019 

13 

Luân chuyển gắn 

với bố trí cán bộ chủ 

chốt không là người 

địa phương ở tỉnh 

Quảng Ninh: Thực 

tiễn và kinh nghiệm 

2 Có 
Tạp chí Cộng sản, 

ISSN 0876-7876 
  

Số 02, 

tr.76-81 
2019 
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Thực hiện chủ 

trương bố trí cán bộ 

chủ chốt cấp huyện 

không phải là người 

địa phương- những 

khó khăn và đề xuất 

tháo gỡ 

1 Có 
Tạp chí Giáo dục lý 

luận ISSN 0868-3492 
  

Số 04, 

tr.30-38 
2019 

15 

Bố trí cán bộ chủ 

chốt cấp huyện 

không là người địa 

phương - Thực tiễn 

và kinh nghiệm 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 05, 

tr.92-96 
2019 

16 

Đạo đức công vụ và 

trách nhiệm giải 

trình của cơ quan, 

đơn vị, cá nhân khi 

thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao 

1 Có 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia: Nâng 

cao trách n hiệm công 

vụ, đẩy mạnh dân vận 

chính quyền phục vụ 

phát triển kinh tế -xã 

hội TP Hà Bội trong 

điều kiện mới 

  
số 12,  

tr.275-286 
2019 

17 

Vĩnh Phúc đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ 

máy hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả 

1 Có 
Tạp chí Lý luận chính 

trị, ISSN 2525-2585 
  

Số 01, 

tr. 80-86 
2020 

18 

Xây dựng hệ thống 

chính trị Việt Nam 

hiện nay - Kết quả 

và kinh nghiệm 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 06, 

tr.66-70 
2020 

19 

Đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ 

thống chính trị Việt 

Nam hiện nay 

2 Có 
Tạp chí Lý luận chính 

trị, ISSN 2525-2585 
  

Số 06,  

tr. 33-38 
2020 

20 

Tầm cao trí tuệ của 

Đảng và khối đại 

đoàn kết toàn dân 

1 Có 

Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-

8442 

  
Số 09, 

tr.4-7 
2020 
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Innovation and 

rearrangement of the 

apparatus towards 

streamlined and 

efficient political 

system in Vinh Phuc 

province 

1 Có 
Political Theory, 

ISSN 2525-2593 
  

Vol. 25, 

Jun, 67-75 
2020 

22 

Tiếp tục đổi mới, kiện 

toàn mô hình tổ chức 

bộ máy nhà nước 

Việt Nam hiện nay 

1 Có 

Tạp chí Thông tin 

khoa học lý luận chính 

trị, ISSN 2354-1040 

  
Số 8+9, 

tr.11-17 
2020 

23 

Tăng cường chỉnh 

đốn Đảng, ngăn 

chặn đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức 

lối sống,  những 

biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ, 

góp phần phòng, 

chống luận điệu sai 

trái, thù địch 

2 Có 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia: Bảo 

vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới 

  Tháng 1, 2021 

24 

Political system 

reform process in 

Vietnam 

1 

 

Có 

 

Journal of 

Contemporary Issues 

in Business and 

Government, 

Print ISSI: 2204-1990; 

Online ISSN: 1323-

6903 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI 

 

Volume 27, 

No.2, 

pp.4872- 

4885 

2021 

25 

Political Power 

Delegation and 

Accountability in 

Vietnam 

1 Có 

Psychology and 

Education,  

ISSN: 1553-6939 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

Scopus 

 

Volume 

58, No.4, 

2832-2838 

2021 
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26 
V.I.Lê-nin với vấn 

đề chỉnh đốn Đảng 
1 Có 

Tạp chí Xây dựng 

Đảng, ISSN 0886-8442 
  

Số 04,  

tr.5-9 
2021 

27 

Implications of Ho 

Chi Minh’s thoughts 

and approach in the 

Party’s cadre affairs 

in Vietnam at present 

1 

 

Có 

 

Psychology and 

Education,  

ISSN: 1553-6939 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

Scopus 

 

Volume 58, 

No.5, 

pp.452-

457 

2021 

28 

The State apparatus 

restructuring in 

Vietnam 

1 Có 

Journal of 

Contemporary Issues 

in Business and 

Government, 

Print ISSI: 2204-1990; 

Online ISSN: 1323-

6903 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI 

 

Volume 27, 

Issue 2, 

pp.5098-

5104 

2021 

29 

Implications of 

collective 

leadership anf the 

individual charge in 

the cadre affairs in 

Vietnam 

1 Có 

Psychology and 

Education,  

ISSN: 1553-6939 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

Scopus 

 

Volume 58, 

No.5, 

pp.480-

484 

2021 

30 

Strengthening the 

Party’s leadership to 

realize Vietnam’s 

aspiration 2045 

1 Có 

Journal of 

Contemporary Issues 

in Business and 

Government, 

Print ISSI: 2204-1990; 

Online ISSN: 1323-

6903 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI 

 

Volume 27, 

Issue 2, 

pp.6415-

6421 

2021 

31 

Đại hội XIII của 

Đảng vận dụng, 

phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh về 

kiểm soát quyền lực 

đối với cán bộ, 

đảng viên 

1 Có 
Tạp chí Lý luận chính 

trị, ISSN 2525-2585 
  

Số 06, 

tr.49-54 
2021 
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The Party’S Cadre 

Political Training 

and Education in 

Vietnam-

AComparative 

Analysis with China 

1 Có 

Research & Analysis 

Journal, Online: ISSN 

2394-6709 

Tạp chí 

quốc tế 

ISSN 

(Online) 

 

Volume 07 

Issue 05 

May, 

pp.2362-

2374 

2021 

33 

Ho Chi Minh’s 

legacy in the 

contemporary 

Vietnamese politics 

1 Có 

Social Science learning 

Education Journal, 

Online ISSN: 2456-2408 

Tạp chí 

quốc tế 

ISSN 

(Online) 

 

Volume 06, 

Issue 04, 

pp.450-

454 

2021 

34 

Đại hội Đảng bộ 

cấp huyện nhiệm kỳ 

2020-2025 ở tỉnh 

Vĩnh Phúc - Kết 

quả và kinh nghiệm 

1 Có 
Tạp chí Lịch sử Đảng, 

ISSN 0936-8477 
  

Số 06, 

tr.106-110 
2021 

35 

Application and 

Development of Ho 

Chi Minh Thoughts 

on Mass Mobilization 

Affairs in the Party 

Congress XIII 

Documents 

1 

 

Có 

 

International Journal 

of Social Science and 

Human Research, 

Print ISSI: 2644-0679; 

Online ISSN: 2644-

0695 

Tạp chí 

quốc tế 

ISSN 

(Online) 

 

Volume 04 

Issue 07 

July, 

pp.1726-

1729 

2021 

36 

Củng cố, nâng cao 

chất lượng tổ chức 

cơ sở đảng và đội 

ngũ đảng viên theo 

tinh thần Đại hội 

XIII của Đảng 

1 Có 
Tạp chí Cộng sản trực 

tuyến 
  Ngày 01/7 2021 

37 

“Dân thụ hưởng” - 

Một trong  những 

điểm mới quan 

trọng của Văn kiện 

Đại hội XIII 

1 Có 
Tạp chí Tuyên giáo, 

ISSN 1859-2295 
  

Số 07, 

tr.25-29 
2021 
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38 

Xây dựng đảng về 

đạo đức theo tinh 

thần Đại hội XIII 

của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1 Có 

Tạp chí Thông tin 

khoa học lý luận chính 

trị, ISSN 2354-1040 

  
Số 07, 

tr.76-81 
2021 

39 

Nâng cao năng lực 

lãnh đạo, cầm 

quyền và sức chiến 

đấu của Đảng Cộn 

sản Việt Nam 

2 Có 

Tạp chí Tổ chức Nhà 

nước,  

ISSN 25884-137X 

  
Số 07, 

tr.47-51 
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 cấp bằng TS: 06 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế uy tín ISI và Scopus. 

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 

 

 



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

 

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 

Đề án chỉnh sửa, 

bổ sung chương 

trình, biên soạn 

giáo trình đại 

học chính trị văn 

bằng 2 

- Ủy viên 

thư ký 

- Tham gia 

biên soạn 

Số 4851-

QĐ/HVCTQG 

ngày 

17/10/2017 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Quyết định Hội 

đồng nghiệm thu 

số 3794-

QĐ/HVCTQG 

ngày 27/06/2018 

của Giám đốc 

Học viện 

Biên soạn 

các giáo 

trình 

chuyên 

ngành 

công tác 

dân vận 

và công 

tác tổ 

chức 
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2 

Kế hoạch biên 

soạn, chỉnh sửa 

giáo trình Cao 

cấp lý luận chính 

trị năm 2020 

Tham gia 

biên soạn 

Số 130-KH/ 

HVCTQG 

ngày 8/5/2020 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Quyết định Hội 

đồng nghiệm thu 

số 5036- 

QĐ/HVCTQG 

ngày 15/12/2020 

của Giám đốc 

Học viện 

Biên soạn 

bài 10: 

Công tác 

dân vận 

của  Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

3 

Đề án biên soạn 

giáo trình Trung 

cấp lý luận 

chính trị 

Tham gia 

biên soạn 

Số 85-

TB/HVCTQG 

ngày 

08/02/2021 

 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

Quyết định  

số 2070-

QĐ/HVCTQG 

ngày 21/05/2021 

cho phép xuất bản 

giáo trình Trung 

cấp lý luận chính trị 

Biên soạn 

bài 7: 

Công tác 

dân vận 

của tổ 

chức cơ 

sở đảng 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …… 

- Giờ giảng dạy 

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

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

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

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

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)  

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

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

c) Nghiên cứu khoa học 

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

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

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

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