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Ban hành kèm theo Cong vän só: 82/HÐGSNN ngày 18/S/2022 cia Chù tich H�GS nhà naic 

Tir tháng 01/2008 den tháng 3/2010: 
- Giäng viên, Phó truong khoa (Kiem Truong bÙ môn QTKD), Truong �¡i hÍe Su 

pham Ký thut Hung Yên. 

Tit tháng 4/2010 dén tháng 5/2010:

Di hoc: Chuong trinh hè vê kinh tê; t¡i �¡i hoc Quôc gia Phi-lip-pin, Los Baños; 

Phi-lip-pin.
Tù tháng 6/2010 dén tháng 4/2013: 

Di hoe Nghiên céru sinh; tai Dai hoc QuÑe gia Phi-lip-pin, Los Baños; Phi-lip-pin.

Tit tháng 5/2013 dén tháng 6/2013:

-Giáng viên, BÙ môn QTKD, Khoa Kinh té, TruÝng �H SPKT Hung Yên. 
Tit tháng 7/2013 dén tháng 10/2016: 

- Truong khoa Kinh té, Truong �ai hÍc Su ph¡m Ky thut Hung Yên. 

Tie tháng 11/2016 dén nay: 
-Truong khoa Kinh té, Truòng �¡i hÍc Su pham Ky thut Hung Yên. 
Chi tich HÙi �ông khoa Kinh té, Truòng Dai hoc Su pham Ky thut Hung Yen. 

Chire vy: HiÇn nay: Truong Khoa Kinh té, Chç tich HÙi dÓng khoa Kinh t 
Chuc vu cao nhât �ã qua: Truong Khoa Kinh te. 

Co quan cong tác hiÇn nay: Khoa Kinh té, Truong �¡i hÍc Sur ph¡m Ký thut Hung Yên 

Dja chi co quan: Xa Dân Tiên, huyên Khoái Châu, tinh Hung Yên. 

DiÇn thoai co quan: 02213.713.082 

Thinh giáng tai co so giáo dåc d¡i hoc (néu có): 

8. Da nghi huu: Chura.

9. Trinh dÙ �ào t¡o: TiÃn si. 

Duroc câp bàng �¡i hÍc ngày 22 tháng 01 n�m 1997; só vän bàng: 33245; ngành:

Kinh té nong nghiÇp, chuyên ngành: Kinh té nông nghiÇp; Noi cáp bàng �¡i hoc (uruöng
nuóc): Truomg �ai hoc Nông nghiÇp 1 (nay là HÍc viÇn Nông nghiÇep ViÇt Nam), ViÇt Nam. 

Duge cáp bäng Th�c si ngày 02 tháng 8 n�m 2004; só vän bàng: 00387; ngånh:

Kinh té; chuyên ngành: Kinh té nông nghiÇp; Noi cáp båáng Th¡c s+ (truong, nróc): Truöng
Dai hoc Nong nghiÇp 1 (nay là Hoc viÇn Nông nghiÇp Vi�t Nam), ViÇt Nam. 

�ugc cap bàng Tiên sï ngày 27 tháng 4 n�m 2013; sô vän b�ng: ..; ngành: Kinh té 

nông nghiÇp; chuyên ngành: Kinh doanh nng nghiép; Noi câp b§ng Tién s+ (truòng,

Dai hoc quóc gia Phi-lip-pin, Los Baños; Phi-lip-Pin. 
Duoc Cye Kháo thi và Kiênm dinh chât lurgng giáo dåc cáp Giáy công nhn Ti¿n si 

dugc dào t¡o t¡i Truòng EDai hoc Quôc gia Philippine, Los Baños: Ngày 21-7-2016, só vào 

so 010859/CNVB TS. 

10. Da dugc bÑ nhiÇm/công nhn chéc danh PGS: Chra.
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Ban hành kèm theo Công van só: 82/HÐGSNN ngåy 18/5/2022 cua Chù tjch H�GS nhà nuóe 

B. TU KHAI THEO TIÊU CHUÂN CHÚC DANH GIÁO SUPHÓ GIÁO SU 

1. Tu dánh giá vètiêu chuân và nhiÇm vu cça nhà giáo:

Trong gan 18 n�m qua, vói cuong vi là giäng viên cça Truong �ai hÍc Su pham Ky 
thut Hung Yên - mÙt ngôi truong có bê dày hon 55 n�m truyên thông vê �ào t¡o ký thut

lây úng dung làm trong tâm dê giäng day, có chúre n�ng �ào tao ký su công nghÇ và giáo 

viên ký thut. HiÇn nay, nhà truÝng �ang dào t¡o theo dinh huÛng úng dyng các +nh vuc: 

khoa hoc, ky thut công nghÇ, kinh tê, ngo¡i ngï và giáo dåe nghê nghiÇp. Trong suôt thÝi 

gian cong tác, tôi luôn no l\rc, cô g�ng hoàn thành tôot các nhiÇm vå giáng day, nghiên céu 

khoa hoc và các nhiÇm vu khác do Nhà truÝng (Dång bÙ truÝng, Ban giám hiÇu), và Ban 

länh d¡o Khoa Kinh té giao phó. Tôi không ngimg hoc hói, nâng cao n�ng lre b£n thân,

luon trau doi kién théc chuyên môn, rèn luyÇn, tu duong tu cách, �¡o �úc, tác phong cüa 

nhà gião, dàng vien �ång cÙng sàn ViÇt Nam. Tôi vô cùng may mån bói dä nhn duoc sr 
quan tâm, dÙng viên sâu s�c cça Ban länh d¡o Nhà truong, Khoa Kinh te và su chi day nhiÇt 

tinh, tâm huyêt cça toàn thê các Thây, các Cô giáo di truóc, su chia se, giúp dÝ cça các �ông 

nghiÇp trong truong, trong Khoa Kinh té. Tôi tu �ánh giá bàn thân dåua trên các tiêu chuân

và nhiÇm vs cça Nhà giáo nhu sau 
-Dánh giá vê tu tuÛng chính trË, �ao dúc: Bàn thân tôi là giàng viên co hïu cça Truong

Dai hÍc Su ph¡m Ký thut Hung Yên, tôi luôn cô g�ng rèn luyÇn phâm chât chính tri, vïng 

vàng kiên �inh, luôn tuân thç chù truong, duong lôi cça Dång, chính sách pháp luât cça Nhà 

nuóc, châp hành nghiêm chinh �iêu lÇ �ång và các chi thË, nghË quyêt cça �ång bÙ, Chi 

bo, châp hành tôt ký lut lao �Ùng cça don vË công tác và noi cu trú, không vi ph¡m pháp 

luat, có tinh thân phê và tu phê. Tôi luôn git 1ôi sông lành manh, trong sáng, sông giän di, 

trung thrc và th�ng th�n �âu tranh chông các hiÇn tuong tiêu cuc trong công tác, luôn giüï 

vng phâm chât �¡o dúc cça nguoi giäng viên, uy tín và danh då cça nhà giáo, s�n sàng 
chia sé giúp �o �ông nghiÇp và sinh viên, có tinh thân �oàn kêt, có ý théc vÛi công viÇc 

chung cùa Nhà truong.

Dánh gid vé nhiÇm vu giáng day: Vói cuong vË là giäng viên tôi luôn cô g�ng dë 

hoàn thành tôt nhiÇm vu giäng d¡ay, dam bào vê thÝi gian và chât luong các hÍc phân �£m 

nhiÇm, thuòng xuyên thay dôi phuong pháp giäng day linh ho¡t cho phù hãp vÛi dôi tugng 

sinh viên, hÍc viên dê dem lai nhïng kiên thúc bô ich nhât cho sinh viên và hÍc viên; 

giäng d�y theo dúng måc tiêu, tiêu chuân dâu ra và theo dê cuong dã dugc Ban Giám hiÇu 

duyêt. Tôi luôn láng nghe các ý kiên nhân xét cça sinh viên, hÍe viên sau moi khóa hÍc dÃ 

rút kinh nghiÇm trong quá trinh giáng d�y. Dông thöi, tôi cùng luôn quan tâm, giúp �o sinh 

viên và hÍc viên có hoàn cånh khó kh�n, dÙng viên các sinh viên và hÍc viên hÍc tp, làm 

luan v�n, khoá lun tôt nghiÇp �äm båo chât lugng vå dúng tiên �Ù theo kê hoach hÍc tp 

cua Nhà truong. Tôi tham gia giäng d¡y các hÍe phân cho hÇ �ào tao d¡i hÍc và sau �¡i hÍc; 

Tham gia huóng dân hÍe viên cao hÍc va sinh vIen d�i hÍc; Tham gia các hÙi �ông bào vÇ 

khoá lun cça sinh viên và lun v�n Th¡c si, de tai co soß Iham gia xây drng �ê cuong các 
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Ban hành kèm theo Công v�n s6: 82/HÐGSNN ngày 18/5/2022 cia Chù tjch HÐGS nhà nuóc 

hoc phân, ngân hàng �ê thi... Tôi luôn hoàn thành khôi lugng giàng day hàng näm vuot 
dinh múc giò chuân, chât luong giàng day tôt. Tôi có nhièu n�m �¡t danh hiÇu hoàn thành 

xuât s�c nhiÇm vy, chiên s+ thi �ua co sô, chiên si thi �ua câp BÙ (1 lân); duoc nhân nhiêu 

bang khen, giây khen cça Truong �¡i hÍe Su pham Ký thuât Hung Yên, BÙ Giáo dåc và 
Dào t¡o. 

- Dánh gid vê nhiÇm vu nghiên cru khoa hoc: Gi£ng d�y và nghiên cru khoa hÍc là 
hai nhiÇm vå co bån cça giång viên. Nhn théc duãc tâm quan trong cça vân dê nghiên cru 

khoa hÍc �ôi vói giàng viên �¡i hoc, bàn thân tôi �ã luôn luôn tim hiêu, hÍc hôi, phân bô 

thoi gian và giành nhiêu tâm séc cho nghiên céru khoa hÍc nhu: Chú nhiÇm các �ê tài nghiên 
cru khoa hÍc câp Tinh, câp BÙ, câp co só; tham gia nghiên céru các dè tài câp Tinh; chç 

biên và tham gia viêt giáo trinh; viêt các bài báo ��ng trên t¡p chí chuyên ngành, hÙi th£o 

trong nuóc và quôc tê có uy tin. Trong quá trinh nghiên céru tôi luôn giï vïng d�o dúc 

nghiên céu, nghiêm túc, câu thË và nghiêm khác vói chính minh. Tôi luôn hoàn thành vugt 
méc quy dinh vê só giÝ nghiên ciru khoa hoc cça giang viên. Ngoai ra, töi thuÝng xuyên 

tham gia ph�n biÇn các bài báo khoa hÍc trên tap chí cça Nhà truÝng.

Danh gid vé nhiÇm vu quáan ly dào tao: Vói cuong vi là Truong khoa, Chç tich cça 

HÙi dng Khoa Kinh té töi luôn có ý thitc trách nhiÇm vÁ nÙi dung ch¥t luong tién dÙ cça 
các hoc phân giàng d¡y do khoa quàn lý, tôi luôn luôn xây dyng ké ho¡ch dinh huóng phát 

triên chuyên môn; Hô trã các giäng viên trong khoa nói chung và giång viên tp su/ tro 

giang do toi huÛng dân thåc hiÇn tôt nhiÇm vy giàng d¡y và nghiên cíu khoa hÍc, so¡n bài 

giang, lên lóp dúng tiên �Ù; Bän thân tôi nhn thây minh có trinh �Ù chuyên môn, trinh �Ùo 

tin hoc, trinh dÙ tiêng Anh dáp úng yêu câu giao tiêp, nghiên cúu và giáng day. 

Danh gid vé nhiÇm vu hoc tóp, náng cao trinh dÙ: Cá nhân là mÙt giäng viên t¡i mÙt 

truomg dai hoc chua có nhi�u danh tiêng nên tôi luôn ý thte r�ng minh phåi có gáng vuon 

lên de timg buóc kháng dinh uy tin cá nhân và uy tin nhà truong. Trong nhïng näm vëa 
qua, tôi luôn no lyc tham gia nhiêu khóa �ào t¡o náâng cao trinh �Ù chuyên môn, nhn théc 

chính tri; toi luôn no lrc tr hoc tië các thÃ hÇ �ông nghiÇp �i truóc, các anh chË em b¡n bè 
và dong nghiêp dé trau döi và phát triên chuy ên môn. Ngoài ra, dÃ phát triên nghiên céru 
khoa hoc, toi luôn tich cuc tham gia các khóa hÍc v� phuong pháp giáng day tich cuc, 

phuong pháp nghiên céu, ký näng viêt bài quôc te, các chuong trinh hÙi th£o, các khóa �ào 

tgo vê quàn tri doanh nghiÇp. 
Tôi ty dánh giá minh �áp úng dây dù các tiêu chuân và luôn hoàn thành moi nhiÇm vu 

cça nhà giáo theo quy dinh.

2. Thöi gian, k¿t quå tham gia dào t¡o, bôi duöng të trinh dÙ �¡i hÍc trÝ lên: 

- Tông sÑ n�m thrc hiÇn nhiÇm vu dào t¡o: 17 n�m 10 tháng (trong �ó có 3 n�m di hÍc 

NCS tai Phi-lip-pin). 
Khai cu th� it nhát 06 n�m hÍc, trong dó có 03 n�m hÍc cuôi lien tuc tính �én ngày h¿t 

han nop hò so (úng viên GS chi khai 3 n�m cuôi liên tue sau khi duge công nhn PGS):
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Ban hành kèm theo Công v�n só: 82/HÐGSNN ngày 18/5/2022 cua Chù tjch H�GS nhà nuóc 

c)Giàng day bang tiêng nuóe ngoài:

Giang day b�ng ngo�i ngtr. 
- Noi giàng d¡y (co so �ào t¡o, nuóc):. 

d) Doi tugng khác ; Dien giài:... 
3.2. Tiêng Anh (v�n b�ng, chéng chi): Tôt nghiÇp tiên s+ ß nuóe ngoài. 
4. Huóng dan NCS, HVCH/CK2/BSNT �ã dugc câp b�ng/có quyêt dinh câp b�ng 

Doi tuyng huóng dân huóng dan Co s* �ào 

Ho tên NCS | Trách nhiÇm Thoi gian Ngày, tháng,
n�m dugc câp 
bang/có quyêt 

dinh câp bäng 
QÐ sô 2005/QÐ-| 

DHSPKT,
26/12/2016 

ho·e TT HYCH/CK2IB> NCSK2/BSNT TTHYCH/CK2/BS NCs HVCH/C Chinh Phy Chinh Phy tùr. �ên tao 
NT 

02/2016TDH SPKT 
Hung Yên 

1 Le ThË Trang HVCH X 
8/2016 

Nguyen V�n 
luân 

02/2016+ TÐH SPKT Q so 2005/QÐ-
DHSPKT,HVCH X 

8/2016 Hung Yên 
26/12/20166

Nguyen Thanh
Xuan 

02/2016 TÐH SPKT D sô 2005/QÐ.| 

Hung Yên 
HVCH X DHSPKT,8/2016

26/12/2016
Nguyen Quang 10/2016+ T�H SPKT Q só 1852/QÐ-

DHSPKT, 4 HVCH X Minh 6/2017 Hung Yên 
03/10/2017

5 Do Quang Th�ng| 10/2016| TÐH SPKT 
so 1852/QÐ-| 

DHSPKT,HVCH X 
6/2017 Hung Yên 

03/10/2017 
10/2016| T�H SPKT so 1852/QÐ-| 

DHSPKT,6 Hoàng Vän Duât| HVCH X 
6/2017 Hung Yên 

03/10/2017 
Va Doan Ngoc 

Hung 
10/2016+I TÐH SPKT QD sô 1852/QÐ-| 

Hung Yên 
HVCH X DHSPKT,6/2017 

03/10/2017 

8 Nguyen ThË 
Thuy Hang 

02/2017 TÐH SPKT QD sô 2538/QÐ- 
Hung Yên 

HVCH X DHSPKT,11/2017
20/12/2017 

9 Hoàng Thi 02/2017 TÐH SPKT Q so 2538/QÐ 
DHSPKT, 

9 HVCH X Nhung 11/2017 Hung Yên 
20/12/2017 

02/2017 TÐH SPKT |Q so 2538/QÐ-
DHSPKT,

10 Pham Si Th�ng HVCH X 
11/2017 Hung Yên 

20/12/2017 

02/2017| TÐH SPKT so 2538/QÐ-
11/2017 Hung Yên 

11 Dinh V�n Thành HVCH X DHSPKT,
20/12/2017 

12KhuongV�n 12 Hoat 10/2017| TÐH SPKT Q so 1504/QÐ-| 
DHSPKT, HVCH X 

6/2018 Hung Yên 
10/9/2018 
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Ban hàmh kèm theo Công van só: 82/HÐGSNN ngày 18/5/2022 cua Chù tjch H�GS nhà nuóe 

7.1.a. Bai báo khoa hÍc, báo cáo khoa hÍc dã công bó: 

Loai tap chí Tap Nám Là Tên tap chí ho¡c ky lquÑc te uy tín:| trích dân| tác 
yêu khoa hoc/ISSN9uoe te uy tin:| trích d�n 

gia 
s6 s làn 

s0, TT Tên bài báo/ báo cáo KH |tác| công 
ISI, Scopus | (không tính tranggia ho·c ISBNgia chinh bo 

ty trích dân) (IF, Qi)_ 
TRUOC KHI DUQC CÔÔNG NH¬N TIÉN Sd 

L. Tap chi và ky y¿u hÙi thão quoc te 

II. Tap chí trong nróc 

1 Tác dÙng cça viÇc phát 
triên các khu công nghiÇp 
và các doanh nghiÇp �ên 
phát triên kinh tê-xä hÙi 

trên dia bàn tinh Hung Yên 

Tap chí Khoa hÍc và 
Phát triên, 
ISSN: 1859-004). 

7 (1), 2009 
(73- 
82) 

X 

SAU KHI DUYC CÖNG NH¬N TIÉN S* 

II. Tap chí quÑc t¿ 

14, 2017 
(1), 
(89- 
105) 

Maize Supply Response in 2 X 
Vietnam.

2 Asian Journal of ISI 7 

Agriculture and 

Development, 
ISSN: 1656-4383 
https://ageconsearch.u 
mn.edu/record/25924 

9/files/AJAD Maize 
620Supply%20Resp 

onse Vietnam.pdf 
The International 
Journal of Business

| 3 Changes of Accounting 
Profession in the Digital
World: The Cases of 

5, (8), | 2017 

(68- 
74) 

2 

& Management, 
ISSN: 2321-8916. Small and Medium
http://52.112.159.94 
index.php/theijbm/a 
rticle/view/124396 
Journal of 

Enterprises in Hanoi, 
Vietnam. 

4 The Impacts of Human
Resources and Foreign 
Direct Investments to 

Vietnam's Economic

Management and 

Sustainability, 
ISSN: 1925-4725; 
E-ISSN: 1925-4733. 

8, (4), | 2018 

(125- 
129) 

Growth.
https://www.ccsenet 
org/journalindex.p 
hp/ims/article/view/ 
O/37548

X Scopus Q3); 
H 21; 

IF = 1,07; 

20, 2021 
(S 6), 
(1-11) 

Academy of 

Strategic 
Management 
Journal,
Online ISSN: 1939 
6104 

5 Technical Efficiency of 
Smallholder Tea

4 

Production: A Case Study 
in Viet Nam 2021 

https://www.abacad 
emies.org/articles/te 
chnical-efficiency- 
of-smallholder-tea 
production-4-case- 
study-in-viet-nam- 
12523.html 

12 



Ban hành kèm theo Công v�n s6: 82/HDGSNN ngày 18/5/2022 cua Chù tjch HÐGS nhà nuóc 

Loai tap chí Tap, 
so, 

S6 Là Tên tap chí ho·c ky Só làn N�m tác 
yêu khoa hÍc/ISSN uoc te uy tin:| trích d�n 

gi gia chính 
TT Tên bài báo/ báo cáo KH |táci công ISI, Scopus (khôngtính trang

(IF, Qi) 
Scopus 
(Q3); 

H 42; 
IF= 4,11;

ho�c ISBN bo ty tríeh dán) 

6 Impact of Accession to 
WTO on Agriculture 
Sector in Vietnam.

X Journal of 23, 2021 
() 
(56- 
64) 

5 

Agrobiotechnology 
Management & 
Economics 
(AgBioForum), 
ISSN: 1522936X. 

2021 

Factors Affecting 
Decision and Willingness 
to Pay to Connect to Pipe 
Water of Households: AA 
Case Study in Vietnam.

https://agbioforum, 
orglarticle-E 
view/2id=38 
Academy of 

Strategic 
Management 
Journal, 
E ISSN: 1939-6104 

20, 2021 Scopus Q3); 
H 21; 

IF =1,07; 
6), 

(1-15)
2021 

https://www.abacad 
emies.org/articles/f 
actors-affecting 
decision-and- 
willingness-to-pay- 
to-connect-to-pipe- 
water-of
households-a-case 
study-in- 

vietnam.pdf 
X Journal of 

Agrobiotechnology 
Management & 

Economics 

8 Economic Impact of 
Climate Change on 
Agriculture: A Case of 

Vietnam 

Scopus
(Q3);

H 42; 
IF = 4,11;

2021 

24, 
(1), 

(1-12) 

2022 

(AgBioForum), 
ISSN: 1522936X. 

https://agbioforum. 
org/article 

view/2id=72 
X Journal of Law and 

Political Sciences
9 Formalization of business 3 

household in Vietnam: 
ISI; 

IF = 1,85 
34, 2022 

theoretical, practice and 

legislation aspects 
(JLPS),

Online ISSN: 2518-

(3), 
(54- 
78) 

5551). 

https://drive.google. 
com/file/d/1Q_eghk 
Mm94191HJS8- 
mWJQnO_70w7Vp 

e/view
X International

Journal of Health 
Scopus 

(Q4); H = 6; 

IF = 0,00; 

2022 10 Development of 
Synchronous Housing
Infrastructure for Laborers 

6 

(Special 
Issue 11) Sciences; (P ISSN:

2550-6978,; E 

ISSN: 2550-696X) 

https://scienceschol 
ar.us/journal/index. 
php/ijhs/article/vie 
w/8992 

2021 in Industrial Zones: A 
Case Study in Viet Nam. 

13 



Ban hành kèm theo Côong v�n só: 82/HÐGSNN ngày 18/5/2022 cua Chi tjch HÐGS nhà nuóc 

Tap 
so, 

công 
Loai tap chíSó lan LaTên tap chí ho·c ky lquÑc t¿ uy tín:| trích dân tác 

N�m 

TT Tên bài báo/ báo cáo KH |tác|
gia gia chínb

ISI, Scopus (không tính trang 
(IF, Qi) 
H=17; 
IF = 1.4 

bo hoac ISBN tyr trích dan) 

2022 11 Households' Willingness- 
to-Pay to Reduce the Use 
of Plastic Bags: Case 
Study in Viet Nam 

13, 
(3), 

(289 
298) 

Journal of 
Environmental 

Protection, 
E ISSN: 2152-2219. 

https://www.scirp.o 
rg/journal/paperinfo 
rmation.aspx?paper 
id=l16164 
Journal of 2022 12 Impact of Trained Human

Resources, Adoption of 
Technology and 
International Standards on 

Agrobiotechnology 
Management & 
Economics 

Scopus 
(Q3); 

H 42; 
IF= 4,11; 

24, 
(1), 

(59 
71) 

2021 the Improvement of 
Accounting and Auditing
Activities in the 

(AgBioForum), 
ISSN: 1522936X. 

https://agbioforum. 
org/article- 

view/id=79 
International 

Agricultural Sector in Viet 
Nam 

6 ($2) |202213 Applying Responsibility 
Accounting in Vietnamese 

Firms. 

Scopus
(04); H=6 
IF 0,00 

5 

journal of health 

sciences: Special
Issue I1; (P ISSN: 

2550-6978;E 
ISSN: 2550-696X). 

https://scienceschol 
ar.us/journal/lindex. 
php/ijhs/article/vie 
w/5418
International 14 Performance of 

Agricultural Cooperatives 
Led by Women in Viet 
Nam. 

Scopus
(04); H=6 

IF = 0,00 

6 ($2) | 2022 
Journal of Health 

Sciences; (PISSN:
2550-6978; E 
ISSN: 2550-696X). 

https://scienceschol 
ar.us/journal/index. 
php/ijhs/article/vie 

w/8990 

IV.Ky y¿u hÙi thäo quÑc te 
15 Corporate Government 

and Debt Management of 
Vietnam SMEs: Case 

Ky yêu hÙi thào QT| 
Emerging 
Challenges 
Innovation 

3 (481-2014| 
485) 

Study of Canadeo Hotel
Management in 

SMEs 
ISBN: 978-604-911-
955-2. 
Ky yêu hÙi thão QT | 
Education and 

16 Doi mói tu duy, nhân théc | 2 X 
ly luan vê kinh tê tu nhân 
và thÃ chê kinh tê thË 
truong vÛi công tác dào 
tao, nghiên cru ß các 

Truong �¡i hÍe ViÇt Nam 

(167- 2016
176) 

Research on Market 
Economy of 
Universities in 
Vietnam, ISBN:

978-604-946-182-8.| 
14 



Ban hành kèm theo Công v�n só: 82/HÐGSNN ngày 18/5/2022 cùa Chù tjch HÐGS nhà nuóc 

S 
TT Tên bài báo/ báo cáo KH |tác 

Là 
Tên tap chí hoac ky |quÑc té uy tín: trích dân Ten tap chí ho·c ký 1p chí làn Tap Näm 

sô, 
công yêu khoa hÍe/ISSN ISI, Scopus (không tinh trang ho·c ISBN bo 

inh| 
X 

(IF, Qi)_ |tyr trích dáan) 

17 Dào t¡o, phát triên nhân 
lrc logistics & ViÇt Namn 
trong giai doan hÙi nhâp 
kinh tê quoc te. 

Ký yéu hÙi thão QT| 
Training and 

Developing 
Logistics Human
Resources in 

(206- | 2018 
215) 

| 2 

Vietnam,
ISBN: 978-604-65-

18 Assessment of the Quality 
of Growth with Respect to 
the Efficient Utilization of 
Material Resources. 

3693-2.
Ky yêu hÙi thào QT| 
Beyond Traditional 
Probabilistic 
Methods in 

(660- 2019
677) 

ISI (SC) 1 

Economics, 
ISBN: 978-3-030- 
04199-1;
ISBN: 978-3-030- 
04200-4 (eBook).

https://ink.springer. 
com/chapter/10.100 
7/978-3-030-04200- 

4 46 
V. Tap chí trong nuróe 

| 19 Dào t¡o nguôn nhân luc 
kinh tê quôc tê �áp úng 

yêu câu hÙi nhâp 
20 Lien kêt giïa doanh

nghiÇp công nghiÇp noi 
dja và doanh nghiÇp �âu 
tu tryc tiêp nuóc ngoài
trên dja bàn thành phô Hà 

Noi 
21 Vân dång chien luoc �¡i 

duong xanh �ôi vói các 
doanh nghiÇp nhô và vëa 
o Viet Nam trong �iêu 

kien hoi nhâp quôc tê 
22 Các yêu tô ánh huong �ên 

xuât khâu thúy sån cça 
Viet Nam sang liên minh 

Châu Au 
23 Giài pháp tháo gô rào can 

tiêp cn tài chính �ôi vói 
doanh nghiÇp nhò và vùa 

6, (52-|2016 

53) 
Tap chí Kinh tê và 

Dy báo, 
ISSN: 0866-7120. 
Tap chí Nghiên céu 
Kinh tê, 

3 2017 

(466), 
(57- 
65) 

ISSN: 0866-7489. 

X Tap chí Nghiên céu 
Kinh te, 
ISSN: 0866-7489. 

12 2017 

(475),
(29 
33) 

Tap chí Nghiên cru 
Châu Au, 
ISSN: 0868-3581. 

3 2018 
(215),
(77- 
87) 

2019 
(490),
(41- 
49) 
22, 

X Tap chí Nghiên cru 
Kinh te, 
ISSN: 0866-7489. 

3 

Tap chi Kinh tê và 
Du báo, 
ISSN: 0866-7120. 

24 Nâng cao chât lugng
nguôn nhân lyc cça ViÇt 
Nam trong bôi cånh Cách 

mang Công nghiÇp 4.0 
25 Phát triên sån xuât Väi 

thiêu theo tiêu chuân GAP 
tai tinh B�c Giang

2019 
(28 

31) 

Tap chí Khoa hÍc 

Nông nghiÇp Vi¢t 
Nam, 
ISSN:1859-0004. 

17 (9). 2019 
(754 
763) 

15 
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Ban hành kèm theo Công v�n só: 82/HÐGSNN ngày 18/5/2022 cia Chù tjch HDGS nhà nuóc 

- Trong tóng só 17 bäi báo và ký yéu hÙi tháão quÑe té thì có có 11 bài báo quoe the 

có UY TÍN (ISI & SCOPUS): (2), (5), (6), (7), (8). (9), (10), (12), (13), (14), (18). Sô lugng 

và thir tu båi b¯o khoa hÍc ��ng trên tap chí khoa hÍe quóc tê uy tin (ISI & SCOPUs) mà 

UV là tác giä chinh (tác gi£ 1 ho·c tác già liên hÇ) sau khi durgc cáp bàng TS gôm có 6 bài 

theo thr ty sau: (2), (5), (6), (8), (9), (10).

7.1.b. Bai báo khoa hÍc, báo cáo khoa hÍc dã công b (Dành cho các chuyên ngành thuÙc
ngành KH An ninh và KH Quân su �ugc quy dinh t¡i Quyêt dinh só 25/2020/0D-TTg) 

s Là tác 
Tên tap chí 

Thuoc danh Tháng, Tên bài báo/báo
TT ho·c ký y¿éu Tp, só, 

chính Knoa 
hÍe/ISSNme tap chí uy 

chinnho·c ISBN 
tác gia n�m 

cáo KH trang tin cüa ngành công bo gla 

Truóc khi duoc công nhn PGS/TS 

II Sau khi dugc công nhn PGS/TS 

- Trong �ó: Sô lugng (ghi ro các sô TT) bài báo khoa hÍc �ä�ng trên t¡p chí khoa hÍc uy tín 

cça ngành mà UV là tác già chính sau PGS/TS:

7.2. Bang dÙc quyên sáng ché, giäi pháp hüu ich 
TT Tên bang �Ùe quyên sáng 

che, giäi pháp hru ích 
Ngày tháng| Tác giå chính/

näm câp 
Tên co 

TT 
quan câp dong tác gia So tác giä 

Trong dó: Sô lugng (ghi rð các sô TT) bng �Ùc quyên sáng chê, giài pháp hïu ich �uoc 
câp, là tác giå chính sau PGS/TS:... 

7.3. Tác phám ngh thut, thành tich huân luyên, thi d¥u thÃ dyc thÃ thao dat giäi thurong

quoc gia, quóc té(doi vÛi ngành Vän hóa, nghÇ thut, thè duc thÃthao)

Tên tác phâm 

TT nghe thut, thành Co quan/tö chúrean ban công Giai throng cáp 
cong nhn nhn (sô, ngày,|Quoc gia/Quoc

tháng, n�m) 
só tác già tích huân luyÇn,

thi �¥u TDTT te 

- Trong dó: Sô luqng (ghi ro các sô TT) tác phâm nghÇ thut, thành tích hu¥n luyên, thi dáu 
dat giäi thuông quôc tê, là tác giàå chính/huóng dân chính sau PGS/TS: 

18 
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*ngruiiq INSH/TXO/SUL 
Bugq deo obnp INS&/TXOHOAH I0 up Supns uenuyo ngn ?yi KPyi p HMLO INx 94 

(SDd yuep onyo A) 
LNS/TXO/SYI Sueq dyo quip 19ánd 90 ep INSH/TXO/HOAH 1O Yuyo ugp 5ugny RG + 

ngunta sL Supq dpo oónp sON 1O Upp Supnsuenyonan pui sey p HXLO gnx g4 

(so quep onyo An) sI Supa deo yuip 196nò 9o gp sON 10 YuTyo ugp BupnyeG+ 
INS8/THO "HOAH/sON YuJYO ugp auonH 

(ngynoy gs/posuwpu)ngm ugo 'np SuouH IQp Ánb kep Sup18 ugnqo q1D+ 

(ngyn ots gs/oós wpu) ngiyn uço "np Buouydoj ugn don oñn Átp augtaupnuoAiD+ 
Kèp Bupt3 Q!D 

********:(upyn 'ugu Buóni gs) ngqn ugo ($Od An) wgu 9 np enyo oè) ogp ugru ugyL 

o) ogp Budp iêoH (9 
:(Bupn'upu Suón 9s) ngIy1uço ugu g np enyo sDd u�ruu gq oônG 

SOd ujyu gq oónp uet3 1QUI (® 

BuouH 
Qyi Ken (HHLO)oôs eoyy yuun Suoo ynx qp 'quip Knb pa os np Suouy uenyo ngi opo 6 

queopqur În 
urgn yueu ugánuo 

nen Bugnui s oeyi oéj opp yu;u 
Suonyo Surp áex 

ueq 

AHOd 
03 LGLO 

Sunp ágx uea 
de quey1o$Ia|
A IOT/9/9| nn 3uoniL Agiu 

AHOd 0y 
dorusu queop upo 

P oej opp qun 
Suonyo Sunp kex 

ueq 

LXdSHG 

GO/66L 
9s yuip 19ánd| 

dhu3u 3ugo queop 
yupy in upnd 

qu�suugkny)oðs| I onp opio ÓH 

SuonyoBunp KEx 

NOHY Sunp 
Bun nFo uguau

yuLy Suo.nqs'oê|L|

sunp (ugu Suyqi| 

Sunp dy oEa 
Enp ugq uEA| 

ns ogA Enp 
quip ugu 

uenb o 
uÙiqu oe 

AM9 IA |ogp quuy Buonyo ugq uEA 

oryp SuDp de o�a 
enp oônp ep ooy Iep onp og13 gs oo epo dy�u Bugo oós vcOYy3uhp 3un 'nunoug!sðuE gp/ug 

npqun Buonyo ogos otn oep yun Suonyo ugm ipyd Buip Ápx e3 weyy ogos m nyo 8 

opnu pyu sOGH Y1 ny) vno TToT/S/81 ApBu NNSOGH/Z8 :os upa 3uo) o3y1 uy yupy uvg& 
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