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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: …………………. 

 

 

(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: NHÂN HỌC;                                Chuyên ngành:  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 12/3/1979; 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 Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

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

phố): Số 1 Tổ 2 Cụm 1, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Nhân học, Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0383033915;  

E-mail: huongnt11@ussh.edu.vn 

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

  

  

 



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

 

2 

 

Từ tháng 03, năm 2001 đến nay: Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

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

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ cơ quan: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 02438585246 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): The Graduate Institute Geneva and the 

Asian Institute of Technology in Vietnam  

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 03 tháng 7 năm 2000; số văn bằng: B202888; ngành: Lịch sử, 

chuyên ngành: Dân tộc học ………………………; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 29 tháng 6 năm 2004; số văn bằng: ………..; ngành: Khoa học 

Xã hội; chuyên ngành: Giới, Tình dục và Văn hóa …………………..; Nơi cấp bằng ThS 

(trường, nước): Trường Quốc tế Nhân văn và Khoa học Xã hội, Đại học Amsterdam, Hà 

Lan. 

- Được cấp bằng TS ngày 10 tháng 3 năm 2011; số văn bằng: 15421; ngành: Nhân học; 

chuyên ngành: ………………….; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Amsterdam, 

Hà Lan 

- 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 Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

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

Khảo cổ học - Dân tộc học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Giới và bạo hành giới ở Việt Nam, Phi-líp-pin;  
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- Giới và các vấn đề phát triển (ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong xã hội như dân 

tộc thiểu số, cộng đồng đa dạng giới và tình dục LGBT, v.v..); 

- Phương pháp luận Nhân học trong nghiên cứu giới  

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) 07 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: số lượng 01 cấp Đại học Quốc gia; 

- Đã công bố (số lượng) 14 bài báo khoa học, trong đó 09 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: 01 sách chuyên khảo (bằng tiếng Anh) và 09 chương sách, 

trong đó 04 chương sách (bằng tiếng Anh) thuộc nhà xuất bản quốc tế 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:  

Từ năm 2001 tôi chính thức tham gia công tác giảng dạy đại học tại Bộ môn Dân tộc học 

(thành Khoa Nhân học năm 2015), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Hà Nội.Tôi luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của 

Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, chế độ làm việc của giảng viên, và các yêu cầu của 

Nhà trường đối với giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tôi luôn hoàn thành 

nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành, tham gia xây dựng chương trình đào tạo, 

hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ bảo vệ thành công. Trong 

quá trình công tác tôi luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của giảng 

viên, chủ động hợp tác với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế về chuyên môn, tích cực 

tham gia các hoạt động tư vấn khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, 

xã hội và các công tác khác.  

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

- Tổng số thời gian: 13 năm và 01 tháng 

- 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 2014-2015   03 0 90 75 165/382.67/270 
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2 2015-2016   01 01 90 75 165/321.16/270 

3 2016-2017   01 01 90 75 165/317.68/270 

03 năm học cuối 

4 2018-2019   01 01 90 90 180/332.42/270 

5 2019-2020   01 01 90 45 135/279.66/270 

6 2020-2021   0 0 90 45 157.5/280.92/270 

(*) - 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. 

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: Hà Lan năm 2004 

(Thạc sĩ) và năm 2011 (Tiến sĩ). 

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): The Graduate Institute Geneva and the Asian 

Institute of Technology in Vietnam. 

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/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Eart Pisal   HVCH x  2014-2015 The 

Graduate 

26/2/2015 

 

 

   

 

 

 

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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Institute 

Geneva, 

Thụy Sĩ  

2 

Huynh 

Hoang To 

Trinh 

 HVCH x  2014-2015 The 

Graduate 

Institute 

Geneva, 

Thụy Sĩ 

26/2/2015 

 

3 

Lương Anh 

Ngọc 

 HVCH x  2014-2015 Trường  

Đại học 

KHXH&NV

ĐHQGHN 

22/12/2015 

 

4 

Lưu Thị 

Thúy 

 HVCH x  2013-2016 Trường  

Đại học 

KHXH&NV

ĐHQGHN 

15/7/2016 

5 

Lương Thị 

Yến Ngọc 

 HVCH x  2015-2017 Trường  

Đại học 

KHXH&NV

ĐHQGHN 

19/6/2017 

6 

Nguyễn 

Song 

 HVCH x  2016-2018 

 

Trường  

Đại học 

KHXH&NV

ĐHQGHN 

04/01/2018 

7 

Phyu Phyu 

Theint 

 HVCH x  2019-2020 The 

Graduate 

Institute 

Geneva, 

Thụy Sĩ 

24/1/2020 

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 cấp bằng Tiến sĩ 

1 

Một chặng 

đường nghiên 

cứu lịch sử 

TK 
Nxb Thế 

giới, 2006 
01  

Viết một 

mình 

(251 - 272) 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 
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2001-2006 

2 

Hiện đại và 

động thái của 

truyền thống 

ở Việt Nam: 

Những cách 

tiếp cận Nhân 

học 

TK 

Nxb  

Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, 

2010 

01  

Viết một 

mình   

(210 - 235) 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

II Sau khi được cấp bằng Tiến sĩ 

3 

Taboos and 

Realities: 

Rape in 

Present-Day 

Vietnam 

CK 

Nxb  

Thế giới, 

2011 

01 MM  
Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

4 

The 

Routledge 

Handbook of 

Sexuality 

Studies in 

East Asia 

CK 
Routledge, 

2015 
02  

Viết chung  

(344 - 355) 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

5 

Connected 

and 

Disconnected 

in Vietnam: 

Remaking 

Relations in a 

Post-socialist 

Nation 

TK 

ANU 

Press, 

2016 

01  

Viết một 

mình   

(173 - 201) 

 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

6 

Việt Nam và 

Đông Nam Á 

trong bối 

cảnh toàn cầu 

hóa 

TK 

Nxb  

Đại học 

Quốc gia 

TP. Hồ 

Chí Minh, 

2016 

01  

Viết một 

mình   

(568 - 578) 

 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

7 

Nhân học ở 

Việt Nam: 

Một số vấn 

đề lịch sử, 

nghiên cứu 

và đào tạo 

TK 

Nxb  

Tri Thức, 

2016 

01  

Viết một 

mình   

(227 - 242) 

 

 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

8 International 

Response to 
CK 

Routledge, 

2017 
03  

Viết chung  

(147 - 164) 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 
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Domestic 

Violence 

 

9 

Climate 

Hazards and 

Gendered 

Ramifications 

CK 
Routledge, 

2019 
01  

Viết một 

mình   

(230 - 248) 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

10 

Nhân học 

ngành  

khoa học về 

con người 

TK 

Nxb  

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội, 

2020 

01  

Viết một 

mình   

(109 - 119) 

Số 1500/XHNV, 

ngày 21/7/2021 

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 Tiến sĩ: 01 sách CK [số TT 3]; và 01 chương sách CK [số TT 9]. 

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 cấp bằng Tiến sĩ 

1 

Sexual Assault: Case 

Study of Rape in 

Present-Day 

Vietnam from a 

Socio - Cultural and 

Gender Perspective 

CN D04-I-037, 

The Toyota 

Foundation, 

Nhật Bản 

2004 - 2006 2006/Đã hoàn thành 

II Sau khi được cấp bằng Tiến sĩ  

2 

Publication of 

“Taboo and 

Realities: Rape in 

Present-Day 

Vietnam” 

CN D10-SC-001 2011 2011/Đã hoàn thành 

3 

Nghiên cứu trường 

hợp về sự tham gia 

của phụ nữ dân tộc 

CN Chương 

trình phát 

triển  

2012 2012/Đã hoàn thành 
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thiểu số trong các tổ 

chức công tại Kon 

Tum trong khuôn 

khổ Dự án “Nâng 

cao năng lực lãnh 

đạo của cán bộ nữ 

phục vụ triển khai 

hội nhập quốc 

tế” (EOWP) 

Liên hợp 

quốc 

(UNDP) và 

Bộ Ngoại 

giao  

Việt Nam 

4 

Social Perceptions 

and Judicial 

Representations of 

Rape: The Cases of 

Vietnam and the 

Philippines 

CN 2013-EY-

12, 

SEASREP 

Foundation, 

Phi-líp-pin 

2014 - 2015 2015/Đã hoàn thành 

5 

Nghiên cứu đánh giá 

tác động xã hội của 

hiện tượng người 

chuyển giới thực 

hành trình diễn trong 

tang lễ tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

CN QG.17.05 

Đại học 

Quốc gia  

Hà Nội,  

Việt Nam 

2017-2019 25/4/2019/ Tốt 

6 

Climate Disasters 

and Gendered 

Violence in Asia:  

A Study on the 

Vulnerability and 

(In)Security of 

Women and Girls in 

the Aftermath of 

Recent Catastrophes 

in Pakistan, the 

Philippines, and 

Vietnam 

Chủ trì  

hợp phần 

nghiên cứu ở  

Phi-líp-pin 

E0385801, 

Swedish 

Research 

Council, 

Thụy Điển 

2015-2020 2020/Đã hoàn thành 

- 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 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 
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trích 

dẫn) 

I Trước khi được cấp bằng Tiến sĩ 

1 

Rape in Vietnam 

from Socio-

Cultural and 

Historical 

Perspectives 

01  

Journal of Asian 

History 

ISSN: 0021-910X 

Tạp chí thuộc 

danh mục SSCI-

SCI (ISI), Q3 

4 

Vol.40,  

No 2, 

185-

206 

2006 

2 

Anne Raffin, 

Youth 

Mobilization in 

Vichy Indochina 

and its Legacies, 

1940-1970. 

Lanham, 

Maryland: 

Lexington 

Books, 2005 

02 

(viết chung 

Frances 

Gouda) 

TGC 
H-France Review 

ISSN 1553-9172 
  

Vol.7, 

No.54,  

215-

219 

5/2007 

3 

Anthropology 

‘At Home’ 

Through the 

Lens of 

Intersubjectivity: 

Counter 

Transference 

While 

Interviewing  

A ‘Vulnerable’ 

Vietnamese 

Woman 

01  

Medische 

Antropologie 

ISSN 0925-4374 

 5 

Vol.19, 

No 1,  

23-38 

2007 

II Sau khi được cấp bằng Tiến sĩ 

4 

Whose 

Weapons? 

Representations 

of Rape in the 

Print Media in 

Modern 

Vietnam 

01  

Journal of 

Vietnamese 

Studies  

Online 

ISSN 1559-3738; 

Print ISSN 1559-

372X 

Tạp chí thuộc 

danh mục ESCI & 

Scopus, Q4 

 

6 

Vol.7,  

No 2,  

29-66 

7/2012 

 

5 

Rape 

Disclosures: The 

Interplay of 

Gender, Culture 

01  

Culture, Health 

and Sexuality: An 

International 

Journal for 

Research, 

Tạp chí thuộc 

danh mục ISI-

SSCI & Scopus. 

Tạp chí thuộc 

nhóm có chỉ số 

23 

Vol.14, 

No 1,  

S39-52  

11/2012 
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and Kinship in 

Contemporary 

Vietnam 

Intervention and 

Care 

Print ISSN: 1369-

1058; Online 

ISSN: 1464-5351 

Impact Factor cao 

(năm 2020=2.969; 

5 year 

impact=3.488), 

Q1 

6 

At the 

Intersection of 

Gender, 

Sexuality, and 

Politics: The 

Disposition of 

Rape Cases 

among some 

Ethnic Minority 

Groups of 

Northern 

Vietnam 

01  

Sojourn: Journal 

of Social Issues in 

Southeast Asia 

ISSN: 02179520 

EISSN: 17932858 

 

Tạp chí thuộc 

danh mục ISI-

SSCI & Scopus. 

Tạp chí xếp thứ 2 

trong nhóm ngành 

Nhân học của 

SCImago Journal 

and Country 

Rankings năm 

2019 với các tạp 

chí tại Châu Á, 

Q2 

4 

Vol.28, 

No 1, 

132-

151 

3/2013 

7 

Hội nhập giới 30 

năm sau Đổi 

mới: Tổng thuật 

lý thuyết cho 

nghiên cứu và 

đào tạo giới tại 

Việt Nam 

01  

Tạp chí Dân tộc 

học 

ISSN0866-7632 

  

số 4 

(196),  

14-23  

8/2016 

8 

Navigating 

identity, 

ethnicity, and 

politics: A case 

study of gender 

variance in the 

Central 

Highlands of 

Vietnam 

01  

NORMA: 

International 

Journal for 

Masculinity 

Studies 

Print ISSN: 1890-

2138 Online 

ISSN: 1890-2146 

Tạp chí thuộc 

danh mục Scopus. 

Tạp chí thuộc 

nhóm có chỉ số 

Impact Factor cao 

(năm2020=1.7), 

Q1 

9 

 

Vol.11, 

No 4,  

255-

269  

 

12/2016 

9 

Diễn ngôn đa 

dạng giới và tính 

dục tại  

Việt Nam: Mối 

giao thoa của 

lịch sử, văn hóa 

và thiết chế 

01  

Tạp chí Khoa học  

Xã hội và Nhân 

văn 

ISSN 2354-1172 

  

Số 4 

(1),  

34-47 

2/2018 

10 

A combination 

of imagination 

and observation: 

Medical 

02 

(viết chung 

Tine 

Gammeltoft) 

TGC 

American 

Anthropologist 

Online 

ISSN:1548-1433 

Tạp chí thuộc 

danh mục ISI-

SSCI & Scopus. 

Tạp chí thuộc 

 

Vol. 

120,  

No 3,  

9/2018 



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

 

11 

 

anthropology in 

Vietnam since 

the 1990s 

nhóm có chỉ số 

Impact Factor cao 

(năm2020=2.327), 

Q1 

570-

573 

11 

Climate disaster, 

gender, and 

violence: Men’s 

Infliction of 

Harm upon 

Women in the 

Philippines and 

Vietnam 

02 

(viết chung 

Helle 

Rydstrom) 

TGC 

Women’s Studies 

International 

Forum 

ISSN: 0277-5395 

Tạp chí thuộc 

danh mục Scopus 

Tạp chí thuộc 

nhóm có chỉ số 

Impact Factor cao 

(năm2020=1.497), 

Q1 

7 
Vol 71,  

56-62 

11-12/ 

2018 

12 

Gendered 

vulnerabilities in 

time of natural 

disasters: Male-

to-Female 

violence in the 

Philippines in 

the aftermath of 

super Typhoon 

Haiyan 

01  

Violence Against 

Women 

ISSN: 1077-8012 

Online ISSN: 

1552-8448 

Tạp chí thuộc 

danh mục SSCI & 

Scopus. Tạp chí 

thuộc nhóm có chỉ 

số Impact Factor 

cao (năm 

2020=2.328;  

5 year 

impact=3.638), 

Q1 

24 

Vol.25, 

No 4, 

421- 

440 

3/2019 

13 

From silicone 

‘pumping’ and 

hormone 

injecting to sex 

reassignment 

surgery: the 

precarious road 

to becoming 

female of 

transgender 

funeral 

performers in 

Ho Chi Minh 

City, Vietnam 

01  

Culture, Health 

and Sexuality: An 

International 

Journal for 

Research, 

Intervention and 

Care 

Print ISSN: 1369-

1058; Online 

ISSN: 1464-5351 

Tạp chí thuộc 

danh mục ISI-

SSCI & Scopus. 

Tạp chí thuộc 

nhóm có chỉ số 

Impact Factor cao 

(năm 2020=2.969;  

5 year 

impact=3.488), 

Q1 

5 

Vol.21, 

No 9,  

999-

1011  

9/2019 

14 

Thăm lại hộ ở 

Việt Nam: lượng 

giá nghèo, các 

động thái nội bộ 

hộ gia đình và 

kinh tế học  

về giới 

01  

Tạp chí Khoa học  

Xã hội Việt Nam 

ISSN 1013-4328 

  
Số 4,  

78-90 
4/2021 
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- 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: 08 (số TT 4;5;6;8;10;11;12;13). 

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      

...      
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- 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 

       

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)      

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     
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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 26 tháng 7 năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hương 
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