
Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
 

 

Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

(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: Giao thông vận tải;                      Chuyên ngành: Bảo đảm hàng hải, đường thủy 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN VĂN SƯỚNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 24/11/1987; 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): Thôn An Ninh – Xã Yên Phụ - Huyện 

Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh. 

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

phố): Thôn An Ninh – Xã Yên Phụ - Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số nhà 428/618 Đường 

Ngô Gia Tự, Khu TĐC Sao Sáng, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng. 

     Điện thoại di động: 0328754256; E-mail: nguyenvansuong@vimaru.edu.vn 

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

    Từ 25 tháng 03 năm 2010 đến 31 tháng 8 năm 2013: Giảng viên Khoa Hàng hải – Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam; 

    Từ 01 tháng 9 năm 2013 đến 9 tháng 10 năm 2016: Nghiên cứu sinh tại Khoa hệ thống 

vận tải Hàng hải - Trường Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc; 

    Từ 10 tháng 10 năm 2016 đến nay: Giảng viên Khoa Hàng hải – Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam. 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 
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Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Hàng hải – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Địa chỉ cơ quan: 484 Lạch Tray – Quận Lê Chân – Thành Phố Hải Phòng.  

Điện thoại cơ quan: 02253735355. 

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 25 tháng 02 năm 2010; số văn bằng: 00090607; ngành: Điều 

khiển tàu biển, chuyên ngành: Điều khiển tàu biển; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam, Việt Nam; 

    - Được cấp bằng ThS ngày 28 tháng 12 năm 2012; số văn bằng: A040226; ngành: Điều 

khiển tàu biển, chuyên ngành: Điều khiển tàu biển; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Việt Nam; 

    - Được cấp bằng TS ngày 26 tháng 8 năm 2016; số văn bằng: 93; ngành: Hệ thống vận 

tải Hàng hải; chuyên ngành: Hệ thống công nghệ an toàn hàng hải; Nơi cấp bằng TS (trường, 

nước): Trường Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc. 

    - 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 Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam. 

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

thông vận tải/Bảo đảm hàng hải, đường thủy. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

     + Hướng nghiên cứu 1: Tự động hóa điều khiển tàu thủy (Automatic ship control); 

     + Hướng nghiên cứu 2: Dẫn đường hàng hải (Marine navigation); 

     + Hướng nghiên cứu 3: Bảo đảm an toàn hàng hải (Maritime safety). 

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 
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- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 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 04 cấp Cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 29 bài báo khoa học, gồm: 02 bài tạp chí SCIE(ISI), 01 bài tạp chí 

ESCI(ISI), 04 bài tạp chí SCOPUS, 01 bài Hội thảo SCOPUS, 04 bài tạp chí Quốc tế, 01 

Hội thảo Quốc tế và 16 bài trên các tạp chí trong nước chuyên ngành Hàng hải và Giao 

thông vận tải. Trong đó, có 07 bài báo công bố trên các tạp chí uy tín Quốc tế mà ứng viên 

là tác giả chính sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 01 tại nhà xuất bản trong nước; 

- 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):  

     Giải bài báo xuất sắc (AMFUF Award) tại Hội nghị Hàng hải và Thủy sản Châu Á năm 

2019; 

     Giải Nhất, giải thưởng Nghiên cứu khoa học Neptune năm học 2021 của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam; 

     Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019; 

     Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020; 

     Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021. 

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:  

    Bản thân ứng viên là một nhà giáo có quá trình giảng dạy đại học với thâm niên 12 năm 

3 tháng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ứng viên tự đánh giá theo tiêu chuẩn và 

nhiệm vụ nhà giáo như sau: 

- Được đào tạo chính quy, có đầy đủ bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành, 

đáp ứng tiêu chuẩn đối với giảng viên đại học. 

- Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng vững vàng, có sức khỏe tốt, lý lịch bản thân rõ ràng, 

năng lực và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy. 

- Thực hiện đầy đủ, chất lượng các nhiệm vụ giảng dạy đại học và sau đại học được 

giao. Liên tục tham gia xây dựng, sửa đổi cập nhật những kiến thức mới trong các học phần 

phụ trách của chương trình đào tạo đại học Điều khiển tàu biển và thạc sĩ Quản lý hàng hải. 

- Bản thân không ngừng học tập và rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao 

chất lượng đào tạo đại học và sau đại học. 

- Đảm nhiệm công tác Trợ lý khoa học của Khoa Hàng hải thường xuyên tổ chức các Hội 

nghị báo cáo khoa học chuyên ngành Hàng hải. Bên cạnh đó, ứng viên cũng tham gia công 

tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập.  

- Ứng viên đã hoàn thành một số đề tài cấp cơ sở, công trình khoa học được công bố trên 

các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và Quốc tế. Bản thân cũng đã được các tạp 

chí uy tín quốc tế mời phản biện đánh giá các bài báo thuộc hướng nghiên cứu của ứng viên.  
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2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm 03 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 giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định 

mức(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017     305 0 305/522/204 

2 2017-2018     280 0 280/413/204 

3 2018-2019   01 ThS  260 0 260/371/204 

03 năm học cuối 

4 2019-2020     195 30 225/343/204 

5 2020-2021   03 ThS  280 60 340/651/204 

6 2021-2022     340 60 400/600/204 

(*) - 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: Hàn Quốc năm 

2016. 

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: ……………………...…………………………………. 

 

 

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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3.2. 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/BSN

T 

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 Anh Tuấn  HVCH X 

 
4/2019-

11/2019 

Đại học 

Hàng hải 

Việt Nam 

03/01/2020 

7/QĐ-ĐHHHVN 

Số bằng: 3699 

2 Phạm Hồng Quân  HVCH X 

 

10/2020-

4/2021 

Đại học 

Hàng hải 

Việt Nam 

19/7/2021 

1426/QĐ-

ĐHHHVN 

Số bằng: 4174 

3 Trần Đức Vinh  HVCH X 

 

10/2020-

4/2021 

Đại học 

Hàng hải 

Việt Nam 

19/7/2021 

1426/QĐ-

ĐHHHVN 

Số bằng: 4196 

4 Nguyễn Mạnh Tuân  HVCH X 

 

10/2020-

4/2021 

Đại học 

Hàng hải 

Việt Nam 

19/7/2021 

1426/QĐ-

ĐHHHVN 

Số bằng: 4195 

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        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 
Tự động điều 

khiển tàu thủy 
GT 

Nhà Xuất 

bản Hàng 

hải, 2021 

01 X Toàn bộ 

Trường Đại học 

Hàng hải Việt 

Nam 

Xác nhận: 

10/6/2022 

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: 

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)). 
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- 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      

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghiên cứu tự động điều 

khiển tàu cập cầu cho 

nhiều cảng khác nhau sử 

dụng mạng nơ ron nhân 

tạo 

CN 02/Cấp cơ sở 
16/10/2017-

30/06/2018 

18/6/2018 

Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu hệ thống tự 

động cập cầu tàu đa 

nhiệm dựa trên bộ điều 

khiển nơ ron tích hợp 

CN 01/Cấp cơ sở 
11/11/2019-

30/6/2020 

01/7/2020 

Xuất sắc 

3 

Nghiên cứu hệ thống tự 

động cập cầu tàu xét đến 

ảnh hưởng của gió sử 

dụng mạng nơ ron tách 

kênh 

CN 

DT20-

21.01/Cấp cơ 

sở 

12/2020-

06/2021 

28/6/2021 

Xuất sắc 

4 

Nghiên cứu tự động cập 

cầu tàu với sự hỗ trợ của 

tàu lai sử dụng các bộ 

điều khiển mạng thần 

kinh nhân tạo 

CN 

DT21-

22.02/Cấp cơ 

sở 

11/2021-

04/2022 

26/5/2022 

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:  

T

T 
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 PGS/TS 

1 

Thuật toán xác định vị trí tàu 

bằng phương pháp thiên văn 

với hướng đi và tốc độ tàu 

không thay đổi trong quá 

trình quan sát thiên thể 

02 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 32, 

72-75 

Tháng 

11, 2012 
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2 

Phương pháp ma trận vòng 

đẳng cao thiên thể tính toán 

vị trí tàu trong hàng hải thiên 

văn 

02 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 34, 

85-88 

Tháng  

4, 2013 

3 

Development of Computer 

Program for Solving 

Astronomical Ship Position 

Based on Circle of Equal 

Altitude Equation and SVD-

Least Square Algorithm 

https://doi.org/10.5394/KINPR.2014.38.2.89 

02 X 

Journal of 

Navigation and Port 

Research 

(ISSN 1598-5725 

print) 

(ISSN 2093-8470 

online) 

Tạp chí Quốc tế 

chuyên ngành 

Hàng hải 
03 

Vol 38, 

No 2, 

89-96 

Tháng 4, 

2014 

4 

The interpolation method 

for the missing AIS data of 

ship 

https://doi.org/10.5394/KINPR.2015.39.5.

377 

03 X 

Journal of 

Navigation and Port 

Research 

(ISSN 1598-5725 

print) 

(ISSN 2093-8470 

online) 

Tạp chí Quốc tế 

chuyên ngành 

Hàng hải 
24 

Vol 39, 

No 5, 

377-384 

Tháng 

10, 2015 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

5 

Artificial neural network 

controller for automatic ship 

berthing using head-up 

coordinate system 

https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2017.08.003 

02 X 

International 

Journal of Naval 

Architecture and 

Ocean Engineering 

(pISSN 2092-6782) 

(eISSN 2092-6790) 

SCIE (ISI) 

IF = 2.538,  

Xếp hạng Q2 

(IF > 2) 

45 

Vol 10, 

No 3, 

235-249 

Tháng 5, 

2018 

6 
Automatic Ship Berthing 

Based on Fuzzy Logic 

https://doi.org/10.5391/IJFIS.2019.19.3.163 

02 X 

International Journal 

of Fuzzy Logic and 

Intelligent Systems 

(pISSN 1598-2645) 

(eISSN 2093-

744X) 

ESCI (ISI) 

SCOPUS, 

Citescore =2.7, 

Xếp hạng Q3  

13 

Vol 19, 

No 3, 

163-171 

Tháng 9, 

2019 

7 

A Theoretical Approach of 

Astronomical Ship 

Positioning Using a Single 

Celestial Body and Secant 

Technique 

https://doi.org/10.5391/IJFIS.2020.20.1.1 

01 X 

International Journal 

of Fuzzy Logic and 

Intelligent Systems 

(pISSN 1598-2645) 

(eISSN 2093-

744X) 

ESCI (ISI) 

SCOPUS, 

Citescore =2.7, 

Xếp hạng Q3 

01 

Vol 20, 

No 1, 

01-07 

Tháng 3, 

2020 

8 

Azimuth method for ship 

position in celestial 

navigation 

https://doi.org/10.1016/j.enavi.2017.06.006 

03 X 

International 

Journal of e-

Navigation and 

Maritime Economy 

(ISSN 2405-5352) 

ESCI (ISI) 06 
Vol 7,  

55-62 

Tháng 6, 

2017 

9 
Using Unity3D to simulate 

VHF sailor 3520 

10.1109/CompComm.2017.8323066 

03 Không 

2017 3rd IEEE 

International 

Conference on 

Computer and 

Communications 

(ICCC) 

Hội nghị Quốc tế 

thuộc  

SCOPUS 

01 

Vol 3, 

Issue 4  

2920-

2924 

Tháng 

12, 2017 

https://doi.org/10.5394/KINPR.2014.38.2.89
https://koreascience.or.kr/journal/GHMHD9.page
https://koreascience.or.kr/journal/GHMHD9.page
https://koreascience.or.kr/journal/GHMHD9.page
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8Qb-_7MAAAAJ&citation_for_view=8Qb-_7MAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8Qb-_7MAAAAJ&citation_for_view=8Qb-_7MAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8Qb-_7MAAAAJ&citation_for_view=8Qb-_7MAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://doi.org/10.5394/KINPR.2015.39.5.377
https://doi.org/10.5394/KINPR.2015.39.5.377
https://koreascience.or.kr/journal/GHMHD9.page
https://koreascience.or.kr/journal/GHMHD9.page
https://koreascience.or.kr/journal/GHMHD9.page
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092678216304368
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092678216304368
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092678216304368
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092678216304368
https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2017.08.003
https://www.ijfis.org/journal/view.html?uid=878&vmd=Full
https://www.ijfis.org/journal/view.html?uid=878&vmd=Full
https://doi.org/10.5391/IJFIS.2019.19.3.163
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2020.20.1.1
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2020.20.1.1
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2020.20.1.1
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2020.20.1.1
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2020.20.1.1
https://doi.org/10.5391/IJFIS.2020.20.1.1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405535217300219
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405535217300219
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405535217300219
https://doi.org/10.1016/j.enavi.2017.06.006
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8323066/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8323066/
https://doi.org/10.1109/CompComm.2017.8323066
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ISBN: 978-1-5090-

6352-9 

10 

Development of Automatic 

Ship Berthing System Using 

Artificial Neural Network 

and Distance Measurement 

System 

https://doi.org/10.5391/IJFIS.2018.18.1.41 

03 X 

International Journal 

of Fuzzy Logic and 

Intelligent Systems 

(pISSN 1598-2645) 

(eISSN 2093-

744X) 

ESCI (ISI) 

SCOPUS, 

Citescore =2.7, 

Xếp hạng Q3 

19 

Vol 18, 

Issue 1, 

41-49 

Tháng 3, 

2018 

11 

Research on a support 

system for automatic ship 

navigation in fairway 

https://doi.org/10.3390/fi11020038 

01 X 
Future Internet 

(ISSN 1999-5903)  

ESCI (ISI) 

SCOPUS, 

Citescore = 5.4, 

Xếp hạng Q2 

05 

Vol 11, 

Issue 2, 

01-20 

Tháng 2, 

2019 

12 

Calculation of the deviation 

coefficients for marine 

magnetic compass 

 https://doi.org/10.1080/25725084.2019.1569

336 

01 X 

Journal of 

International 

Maritime Safety, 

Enviromental 

Affairs 

(ISSN 2572-5084)  

Tạp chí Quốc tế 

chuyên ngành 

Hàng hải 
01 

Vol 2, 

Issue 2, 

112-115 

Tháng 2, 

2019 

13 

On Experiment of 

Determining the 

Relationship between Ship 

Maneuverability and 

Gravity of Metacenter using 

Ship Model 

https://www.ijitee.org/wp-

content/uploads/papers/v8i11/K1938098111

9.pdf 

01 X 

International 

Journal of 

Innovative 

Technology and 

Exploring 

Engineering 

(ISSN 2278-3075) 

Tạp chí Quốc tế 

có đăng online 
 

Vol 8, 

Issue 

11, 

2060-

2064 

Tháng 9, 

2019 

14 

Investigation of a 

multitasking system for 

automatic ship berthing in 

marine practice based on an 

integrated neural controller 

https://doi.org/10.3390/math8071167 

01 X 
Mathematics 

(ISSN 2227-7390) 

SCIE (ISI) 

IF = 2.592,  

Xếp hạng Q1 

(IF > 2) 

08 

Vol 8, 

Issue 7, 

01-23 

Tháng 7, 

2020 

15 

Adaptive neural network 

controller for automatic ship 

rolling reduction using fin 

stabilizer with unknown 

dynamic and uncertainty 

disturbance 

https://www.kmou.ac.kr/amfuf/cm/cntnts/cn

tntsView.do?mi=4975&cntntsId=5000 

01 X 

The 19th Asia 

Maritime & 

Fisheries 

Universities 

Forum) 

ISSN 2799-6573 

(Online) 

ISSN 2508-5247 

(Print) 

Hội nghị Quốc tế 

các Trường Đại 

học Hàng hải và 

Thủy sản Châu 

Á lần thứ 19 

 
Vol 19,  

256-263 

Tháng 

10, 2021 

16 
Xác định vị trí tàu sử dụng 

đường vị trí thiên văn 
01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 49, 

69-72 

Tháng 

01, 2017 

17 

Đề xuất giải pháp tạm thời 

cho doanh nghiệp vận tải 

biển Việt Nam đáp ứng kiểm 

tra theo yêu cầu của công 

ước BWM 2004 

03 Không 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 50, 

62-66 

Tháng 

04, 2017 

https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2018.18.1.41
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2018.18.1.41
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2018.18.1.41
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2018.18.1.41
https://www.ijfis.org/journal/view.html?doi=10.5391/IJFIS.2018.18.1.41
https://doi.org/10.5391/IJFIS.2018.18.1.41
https://www.mdpi.com/406718
https://www.mdpi.com/406718
https://www.mdpi.com/406718
https://doi.org/10.3390/fi11020038
https://doi.org/10.1080/25725084.2019.1569336
https://doi.org/10.1080/25725084.2019.1569336
https://www.mdpi.com/770488
https://www.mdpi.com/770488
https://www.mdpi.com/770488
https://www.mdpi.com/770488
https://www.mdpi.com/770488
https://doi.org/10.3390/math8071167
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18 

A novel approach to 

determine the ship 

position by using the 

azimuth of celestial body 

01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 56, 

17-20 

Tháng 

11, 2018 

19 

Phương pháp nâng cao độ 

chính xác vị trí dự đoán của 

tàu sử dụng một vòng đẳng 

cao thiên thể 

02 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 58, 

73-75 

Tháng 

04, 2019 

20 
Nghiên cứu tự động cập cầu 

tàu sử dụng mạng nơ ron với 

cấu trúc tách kênh 
01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 64, 

36-40 

Tháng 

11, 2020 

21 

Tự động điều khiển tàu cập 

cầu xét đến ảnh hưởng của 

gió sử dụng mạng nơ ron 

tách kênh 

01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 65, 

10-15 

Tháng 

01, 2021 

22 

Phương pháp xác định vị trí 

tàu sử dụng hai vòng đẳng 

cao thiên thể và phép biến 

đổi lượng giác cầu 

01 X 

Tạp chí Giao thông 

vận tải 

(pISSN 2354-0818) 

(eISSN 2615-9751) 

  
Số 1+2, 

60-61 

Tháng 

02, 2021 

23 
Xác định hệ số độ lệch B và 

C của la bàn từ hàng hải khi 

tàu hành trình 
01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 66, 

16-20 

Tháng 

04, 2021 

24 

Tính toán hệ số độ lệch riêng 

la bàn từ hàng hải xét đến 

các thành phần hệ số độ lệch 

bậc cao 

01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 68, 

05-08 

Tháng 

11, 2021 

25 
Nội suy dữ liệu động học tàu 

thủy trên bản tin AIS xét đến 

đặc tính chuyển động tàu  
02 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 69, 

05-09 

Tháng 

01, 2022 

26 
Nghiên cứu đề xuất phương 

pháp ERY rút gọn khử độ 

lệch riêng la bàn từ hàng hải 
01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 69, 

10-15 

Tháng 

01, 2022 

27 

Phương pháp khử độ lệch B 

và C của la bàn từ trang bị 

trên các tàu thuyền đánh cá 

sử dụng bảng độ lệch và 

chập tiêu 

01 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 70, 

05-08 

Tháng 

04, 2022 

28 
Nghiên cứu đề xuất hướng 

tiếp cận tự động hóa điều 

khiển tàu biển tránh va 
02 X 

Tạp chí Khoa học 

công nghệ Hàng hải 

(ISSN 1859-316X) 

  
Số 70, 

15-19 

Tháng 

04, 2022 
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29 
Nghiên cứu đề xuất hướng 

tiếp cận tự động điều khiển 

cập cầu cho tàu biển 
03 X 

Tạp chí Giao thông 

vận tải 

(pISSN 2354-0818) 

(eISSN 2615-9751) 

  
Số 6, 

161-163 

Tháng 

06, 2022 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 07 bài ([5], [6], [7], [8], [10], [11], [14]).  

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 (ghi rõ các số TT) 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 lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

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      
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2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

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.        

2.        

       

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

Không. 

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

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi 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:  



Ban hdnh kdm theo C6ng vdn s6: 82/HDGSNN ngdy 18/5/2022 cila Chfi tich HDGS nhd nudc
. ^i.+ Edi vdi img vi€n chric danh GS, dd cdng b6 dugc: 03 CTKH n; 04 CTKH tr
D0 xu6t s6ch CKUTichuong s6ch cria NXB c6 uy tin tr€n th6 gi6i ld t6c gi6 chinh thay th6
cho viQc UV khdng df 05 CTKH litthc gi6 chinh theo quy dinh:
. ^i. 1 , r r hn^+ EOi v6i img vi€n chfc danh PGS, dd c6ng bO ilugc: 02 CTKH n

EO xu6t s6ch CKUT/chucrng s6ch NXB c6 uy tin tr6n thti gi6i ld t6c gi6 chinh thay thti cho
viQc UV kh6ng dt 03 CTKH ld tric gi6 chinh theo quy dinh:

Chil!,: D6i vdi cdc chuyAn ngdnh bi mqt nhd nadc thuQc ngdnh KH An ninh vd KH Qudn
sqr, cdc fiAu chudn kh6ng dilv€ hudng ddn, d€ tdi khoa hoc vd c6ng trinh khoa hpc s€ duqc
r . r J t.,! , | \. t , 71 | ,t 1. | .bil bdng diAm ilr cdc bdi bdo khoa hsc theo quy dinh tqi QuyAt dinh s6 25/2020/QE-TTS.

d) Bi6n sopn s6ch phr,rc vg ddo t4o leOi vOi fng vi6n GS)

- Khdng ttri di6m bi€n so4n s6ch phr,rc vp ddo tao: .

- Khdng ihi tli€m bi€n so4n gi6o trinh vd s6ch chuy6n kh6o:

C. CAM EOAN CUN NGITCII OANC I('i'XNT C6NC NHAN EAT TITU CHUAN
CHIIC DANH:

T6i cam iloan nhflng diCu khai tr6n ld dring, n6u sai t6i xin chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lu4t.

Hdi Phdng, ngdy 29 thdng 6 ndm 2022
NGTIOI OANC rf

NGUYfN VAN SI'ONG

).-.-----.-

(Ky vd ghi rd he tAn)
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