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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: Xã hội học                                    Chuyên ngành: Xã hội học chung 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Đức Hữu 

2. Ngày tháng năm sinh: 22/11/1976 ; Giới tính :Nam ; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh;                                     Tôn giáo: Không  

3. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam  

4. Quê quán: Xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

Nơi Sinh: TP Hạ Long, Quảng Ninh 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 312A, B7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: 19/57 Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

6.  Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Công tác xã hội, 

trường Đại học Công đoàn, số 169, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại di động: 0914.728328; E-mail: huund@dhcd.edu.vn 

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

Từ tháng 9 / 1998 đến 4/2003: nhân viên Doanh nghiệp Đức Thái, 95 Hàng Gà, Hà Nội 

Từ tháng, năm: 6/2003 đến tháng, năm: 8/2006: Học viên Viện Xã hội học, Viện Hàn Lâm 

KHXH Việt Nam 

Từ tháng, năm: 4/2007 đến nay: Giảng viên khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công 

đoàn  

Chức vụ: Hiện nay: giảng viên chính; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

X  

X 
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Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

Địa chỉ cơ quan: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024.38517080 

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 22 tháng 06 năm 1998….; số văn bằng: 105417; ngành: Xã hội 

học, chuyên ngành: Xã hội học chung; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Phân viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

- Được cấp bằng ThS ngày 28… tháng  06… năm 2007….; số văn bằng: QM 004389.; 

ngành: Xã hội học.; chuyên ngành: Xã hội học chung.; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): 

Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội 

- Được cấp bằng TS ngày 09… tháng 11… năm  2015....; số văn bằng: 004954.; ngành: Xã 

hội học.; chuyên ngành: Xã hội học chung.; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện Khoa 

học xã hội- Viện Hàn lâm khoa học xã hội 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: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Học viện khoa học xã hội- 

Viện Hàn lâm hoa học xã hội Việt Nam 

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

Chính trị học, Xã hội học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Chính sách xã hội 

- Công tác xã hội 

- Công đoàn 

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) 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS  
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- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:  số lượng 10 (02 đề tài cấp cơ sở); (06 

đề tài cấp Bộ); 02 (đề tài cấp nhà nước).  

- Đã công bố (số lượng) 42 bài báo khoa học, trong đó 04 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 04 trong đó 04 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín 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):  

1. Giải nhất cuộc thi nét đẹp công sở trường Đại học Công đoàn năm 2017 

2. Giải nhì cuộc thi nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trường Đại học Công đoàn 

năm 2020 

3. Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2015-2020)  

4. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2018;2019) 

5. Giải khuyến khích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu đề tài khoa học của Bộ giáo dục 

& Đào tạo 

6. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013) 

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: Tốt 

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

- Tổng số: 12 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017    16 300  300/243 

2 2017-2018    20 345  345/243 

3 2018-2019    16 345  345/243 

03 năm học cuối 

4 2019-2020   1 17 345  345/243 

5 2020-2021   1 16 345  345/243 

6 2021-2022     07 345  345/270 

(*) - 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 

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
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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: Ngôn ngữ 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: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Viện Đại học Mở Hà Nội số bằng: 

121135 ; năm cấp: 26/8/2014 

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):  Đại học ngôn ngữ Anh 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

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/BS

NT 

Chính Phụ 

1 
Đỗ Thị Hồng Hải  HVCH X  8/2018 đến 

5/2019 

Học Viện 

KHXH 

11/6/2019 

2 
Bùi Thị Thanh  HVCH X  02/2020 đến 

01/2021 

Trường ĐH 

Công đoàn 

29/6/2021 

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) 

 

 

   

X 

 

 

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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I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Đối thoại trong 

doanh nghiệp và 

vai trò của Công 

đoàn 

CK 
NXB Lao 

Động, 2015 
2 

Nguyễn Anh Tuấn- 

Nguyễn Đức Hữu 
 

Xác nhận sử dụng 

sách  

2 

Giáo trình Công 

tác xã hội với 

Người lao động 

GT 
NXB Lao 

Động, 2018 
6 Đỗ Thị Vân Anh  

Xác nhận sử dụng 

sách 

3 

Sinh kế của 

người nông dân 

bị thu hồi đất 

nông nghiệp 

trong quá trình 

công nghiệp hóa- 

đô thị hóa 

CK 

NXB Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội, 

2020 

1 Nguyễn Đức Hữu  
Xác nhận sử dụng 

sách 

4 

Dịch chuyển lao 

động có tay nghề 

trong quá trình 

Việt Nam tham 

gia cộng đồng 

kinh tế ASEAN 

CK 
NXB Lao 

Động, 2020 
7 Vũ Thị Loan  

Xác nhận sử dụng 

sách 

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)). 

- 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 

Cơ hội học tập cho trẻ 

em lang thang qua 

nghiên cứu tại một số 

quận trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

 

CN 

 

Đề tài khoa học 

cấp cơ sở 

 

 

15 tháng 

 

Quyết định số 

407/2010/QĐ-
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QLKH ngày 

14/6/2010 

Xếp loại: Khá 

2 

 

Đối thoại trong doanh 

nghiệp và vai trò của 

Công đoàn 

 

TK 

Đề tài khoa học 

cấp TLĐ 

Mã số: 

XH/TLĐ.2013.04 

 

12 tháng 
Quyết định nghiệm 

thu số 491/QĐ-TLĐ 

ngày 25/4/ 2014 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

4 

Dịch vụ xã hội cho 

người cao tuổi tại 

trung tâm bảo trợ xã 

hội 3 – Thành phố Hà 

Nội 

 

CN 

Đề tài khoa học 

cấp cơ sở 
08 tháng Quyết định 351/QĐ-

ĐHCĐ ngày 

29/5/2018 

5 

Vai trò Công đoàn 

tham gia hoàn thiện 

chính sách tiền lương 

tối thiểu vùng ở Việt 

Nam 

 

TV 

 

Đề tài khoa học 

cấp TLĐ. Mã số: 

XH/TLĐ.2015.01 

 

08 tháng Quyết định nghiệm 

thu số 491/QĐ-TLĐ 

ngày 25/4/ 2014 

6 

Giải pháp nâng cao 

hiệu quả đối thoại tại 

nơi làm việc trong các 

doanh nghiệp trên tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 

TV 

 

Đề tài khoa học 

cấp TLĐ.Mã số 

20/ĐTKHVP -

2015 

 

 

12 Tháng 

 

 

Quyết định số 

22/QĐ-SKHCN 

7 

Đổi mới nâng cao chất 

lượng đánh giá xếp 

loại tổ chức công đoàn 

TV Đề tài khoa học 

cấp TLĐ 

Mã số: 

XH/TLĐ.2017.03 

 

12 tháng 

 

Quyết định nghiệm 

thu số 859 ngày 

05/06/2019 

8 

Sinh kế bền vững 

cho nhóm lao động 

yếu thế ở Việt Nam 

TV 

Đề tài khoa học 

cấp nhà nước 

Mã số: 

ĐTĐL.XH.07/15 

 

 

24 tháng 

 

Xác nhận tham gia 

đề tài ngày 

21/12/2020 

9 

Giải pháp khắc phục 

tình trạng “Hành 

chính hóa” trong tổ 

chức và hoạt động 

công đoàn Viêt Nam 

TV 

Đề tài khoa học 

cấp TLĐ 

Mã số: 

XH.TLĐ/2016.02 

 

12 tháng Xác nhận tham gia 

đề tài ngày 

21/12/2020 
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10 

Dịch chuyển lao động 

có tay nghề trong quá 

trình Việt Nam tham 

gia cộng đồng kinh tế 

ASEAN 

TV Đề tài khoa học 

cấp nhà nước  

Mã số: 

KX.01.04/16-20 

 

24 tháng 

Xác nhận tham gia 

đề tài ngày 

21/12/2020 

- 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 

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 

Vấn đề sinh kế của nông 

dân: tiếp cận lý thuyết và 

thực tiễn 

1 X 

Tạp chí thông tin  

khoa học xã hội 

ISSN: 0866-8647 

Khoa học 

xã hội 

Số 382 

Từ trang 35 

- 41 

10/2014 

2 

Nghiên cứu vốn xã hội trong 

chiến lược sinh kế ở nông 

thôn Việt Nam hiện nay 

1 X 

Tạp chí Giáo Dục 

Lý Luận 

ISSN 0868-3492 

Khoa học 

xã hội 

Số 220 

trang 44- 46 

 

10/2014 

3 

Thực trạng lao động việc làm 

ở một số khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

1 X 
Tạp chí Lao Động 

và Công đoàn 

Khoa học 

xã hội 

Số 559 

Từ trang 18-

20 

11/2014 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

A Bài báo/ Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế 

4 

Chính sách an sinh xã hội 

cho người lao động khu vực 

phi chính thức ở Việt Nam 

hiện nay 

2 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế:” 

Công tác xã hội ở 

Việt Nam thách 

thức tính chuyên 

nghiệp trước nhu 

cầu hội nhập và 

phát triển” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Lao 

Động 

ISBN: 978-

604-59-

5001-2 

Quý 

IV/2015 

5 

Tiếp cận khung sinh kế bền 

vững trong nghiên cứu chính 

sách phát triển ở Việt Nam 

hiện nay 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế: “Quản lý 

môi trường và 

phát triển bền 

vững” 

Khoa học 

xã hội 

ISBN: 978-

604-955-

253-3 

Quý 

I/2017 
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6 

Chính sách việc làm đối với 

phụ nữ không được trả công 

ở khu vực châu Á- Thái Bình 

Dương: tiếp cận từ góc độ 

giới 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc gia: “Giới 

trong phát triển 

kinh tế bền vững” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản Phụ Nữ 

ISBN:978-

604-5646-

182 

Quý 

IV/2017 

7 

Một số giải pháp góp phần 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam hiện 

nay 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Thể chế với phát 

triển kinh tế ở Việt 

Nam” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân 

ISBN: 978-

604-946-

371-6 

 

 

Quý 

IV/2017 

8 

Quyền tiếp cận công việc 

thỏa đáng cho lao động nữ 

khu vực phi chính thức – Bối 

cảnh vả khoảng trống chính 

sách tại Việt Nam 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học: “Lao 

động nữ chưa qua 

đào tạo những vấn 

đề xã hội trong kỷ 

nguyên số” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Lao 

động. ISBN: 

978-604-59-

5552-9 

Quý 

IV/2018 

9 

Hòa nhập xã hội cho người 

khuyết tật thông qua chương 

trình chăm sóc y tế- tiếp cận 

từ mô hình của Hoa Kỳ 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế: 

“Định hướng phát 

triển nghề công 

tác xã hội ở Việt 

Nam: Vai trò của 

pháp luật- đào 

tạo- thực tiễn” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Đại 

học Huế. 

ISBN: 978-

604-912-

913-1 

Quý 

I/2018 

10 

Chuyển đổi hệ sinh thái giáo 

dục – thông điệp từ diễn đàn 

kinh tế thế giới về giáo dục, 

giới và công việc 

1 X 

Sách: Hệ thống 

giáo dục mở trong 

bối cảnh tự chủ 

giáo dục và hội 

nhâp quốc tế 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất bản 

thông tin và 

truyền 

thông.ISBN 

978-604-80-

3137-4 

Quý 

II/2018 

11 

Đầu tư xã hội cho công 

nghiệp 4.0: Chính sách của 

Đức và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa hoc quốc gia: 

“Cán bộ trẻ với đổi 

mới sáng tạo, nâng 

cao năng lực tiếp 

cận cách mạng 

4.0” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Đại 

học quốc gia 

HN. Quyết 

định xuất 

bản số 1047-

LK-XH/QĐ- 

NXB-

ĐHQGHN, 

ngày 

01/8/2018 

Quý 

III/2018 

12 Dịch vụ công tác xã hội trong 

nhà trường tại Hoa Kỳ- tiêu 
1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Phát triển nghề 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản ĐHQG 

thành phố 

Quý 

II/2018 
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chuẩn làm việc và nguyên tắc 

thực hành 

công tác xã hội 

chuyên nghiệp 

trong nhà trường ở 

Việt Nam: Thực 

trạng- giải pháp- 

định hướng phát 

triển” 

Hồ Chí 

Minh 

ISBN: 978-

604-73-

6418-3 

13 
Một số mô hình cơ bản của 

giáo dục trực tuyến 
1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia: “E-learning 

kinh nghiệm và cơ 

hội hợp tác” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất bản 

đại học Kinh 

tế quốc dân.  

ISBN: 978-

604-946-

763-3 

Quý 

IV/2019 

14 

Hiệu quả truyền thông trong 

giáo dục đại học tại cộng hòa 

Pháp 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Công tác truyền 

thông giáo dục ở 

các trường đại học 

trong bối cảnh 

4.0” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất bản 

đại học Kinh 

tế quốc dân.  

ISBN: 978-

604-946-

763-3 

Quý 

IV/2019 

15 

Phát triển sinh kế bền vững 

cho cộng đồng vùng dân tộc 

thiểu số - kinh nghiệp quốc tế 

và bài học cho Việt Nam 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia: “Phát triển 

kinh tế địa 

phương: Định 

hướng phát triển 

kinh tế xã hội 

vùng trung du 

miền núi phía Bắc 

đến năm 2030 và 

tầm nhìn 2045” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Thanh 

Niên 

ISBN: 978-

604-978-

419-4 

Quý 

IV/2019 

16 

Ảnh hưởng của phong tục tập 

quán đến thực hiện chính 

sách bảo vệ rừng của đồng 

bào dân tộc thiểu số 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Đảm bảo dịch vụ 

xã hội cơ bản cho 

người dân vùng 

dân tộc thiểu số: 

Định hướng và 

giải pháp đến 

2030” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản Lao 

động xã hội,  

ISBN: 978-

604-65-

4908-6 

Quý 

I/2020 

17 

Hiệu quả trong công tác dạy 

nghề và tạo việc làm tại địa 

bàn tỉnh miền núi Thanh Hóa 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“dạy nghề, giải 

quyết việc làm cho 

lao động vùng dân 

tộc: Định hướng 

Khoa học 

xã hội 

NXB Lao 

động xã hội 

ISBN: 978-

604-65-

4908-9 

Quý 

I/2020 
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và giải pháp chính 

sách đến 2030” 

18 
Vai trò của công tác xã hội 

trong bệnh viện tại Úc 
1 X 

Tạp chí khoa học 

Nghiên cứu sức 

khỏe và phát triển 

Công tác xã 

hội 

Số 4/2020 

ISSN: 2588-

1442 

Quý 

I/2020 

19 

Tác động của Covid 19 đến 

kinh tế Trung Quốc- Một 

phân tích tổng quan 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Covid 19- tác 

động và phản ứng 

chính sách” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản tài 

chính. 

ISBN: 978-

604-79-

2447-9 

Quý 

III/2020 

20 

“Kinh tế thị trường xã hội”- 

xu thế trong mô hình phát 

triển của EU 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“phát triển nền 

kinh tế thị trường 

ở Việt Nam trong 

thời kỳ đổi mới: 

Thực trạng, đặc 

trưng và gợi ý các 

tiêu chí về nền 

kinh tế thị trường 

định hướng xã hội 

chủ nghĩa” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Lao 

động xã hội.  

ISBN: 978-

604-65-

5035-8 

Quý 

III/2020 

21 

Đổi mới mô hình trong kinh 

doanh dịch vụ lưu trú- Một 

tiếp cận tổng quan 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Kinh doanh dịch 

vụ lưu trú chia sẻ 

trong kỷ nguyên 

số” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Lao 

động xã hội.  

ISBN: 978-

604-65-

5296-3 

Quý 

IV/2020 

22 

Tinh thần phật giáo trong 

thực hiện chính sách an sinh 

xã hội tại Trung Quốc 

1 X 

Sách: “Một số 

hoạt động Phật sự 

góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội 

trong thời kỳ phát 

triển và hội nhập 

quốc tế” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản tôn giáo.  

ISBN: 978-

604-61-

7309-0 

Quý 

IV/2020 

23 
Vai trò của nhà lãnh đạo 

trong kỷ nguyên 4.0 
1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế: 

“Chuỗi hội thảo 

khoa học liên 

ngành- Viện Pháp 

Ngữ” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản lao 

động.ISBN: 

978-604-65-

5434-9 

Quý 

IV/2021 

24 

Giảm thiểu rủi ro thiên tai 

trong sinh kế nông nghiệp- 

tiếp cận từ chính sách giới 

1 X 
Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế: 

“Cải thiện sinh kế 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản đại học 

quốc gia TP 

Quý 

IV/2020 
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cho phụ nữ trong 

bối cảnh biến đổi 

khí hậu và rủi ro 

thiên tai” 

Hồ Chí 

Minh.  

ISBN: 978-

604-73-

7982-8 

25 

Một số vấn đề về chính sách 

sở hữu trí tuệ cho các trường 

đại học và tổ chức nghiên 

cứu hiện nay 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Quản trị tài sản 

trí tuệ tại các 

doanh nghiệp và 

trường đại học 

trong thời đại công 

nghệ phát triển” 

Khoa học 

xã hội 

Trường Đại 

học Công 

nghệ Đồng 

Nai 

Quý 

IV/2020 

26 

Thực hành nghề công tác xã 

hội chuyên nghiệp- kinh 

nghiệp hoạt động công tác xã 

hội tại vương quốc Anh 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia: 

“Chuyên nghiệp 

hóa các hoạt động 

thực hành công tác 

xã hội” 

Khoa học 

xã hội 

Nhà xuất 

bản Khoa 

học xã hội.  

ISBN: 978-

604-3084-

795 

Quý 

I/2021 

27 

Việc nhận con nuôi trong các 

gia đình đồng tính, song tính 

và chuyển giới và đa dạng 

giới (LGBTQ) ở Hoa Kỳ 

1 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Công 

tác xã hội với 

người đồng tính, 

song tính và 

chuyển giới 

(LGBT): Thành 

tựu quốc tế và bài 

học cho Việt 

Nam” 

Khoa học 

xã hội 

NXB Đại 

học Quốc 

gia TP Hồ 

Chí Minh 

ISBN: 978-

604-73-

8639-0. 

Quý 

IV/2021 

28 

Chiến lược đảm bảo nguồn 

nhân lực khách sạn trong bối 

cảnh đại dịch Covid 19- Một 

tiếp cận tổng quan 

3 X 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Quốc 

gia: Nguồn nhân 

lực du lịch trong 

bối cảnh chuyển 

đổi số và thích ứng 

với biến đổi 

Khoa học 

xã hội 

NXB Đại 

học quốc gia 

Hà Nội 

ISBN: 978-

604-342-

694-6 

Quý 

IV/2021 

B Bài báo thuộc tạp chí quốc tế ISSN (open access) 

29 

Freedom of Association 

Under the context of 

Vietnam’s participation in 

the comprehensive and 

progressive trans-pacific 

partnership (CPTPP) 

Agreement and the Eu- 

1 X 

International 

Journal of Social 

Science and 

Economic 

Research 

ISSN: 

2455-8834 

Volume:05, 

Issue:11 
11/2020 
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Vietnam Free Trade 

Agreement (EVETA) 

30 

Livehood of farmers in the 

process of industrialization -

Evidence from the recovery 

of agriculture land in 

Vietnam 

 

1 X 

International 

Journal of 

Agriculture and 

Environmental 

Research 

ISSN: 

2455-6939 

Volume: 07, 

Issue: 01 
01/2021 

31 

Access to satisfactory work 

for female workers in the 

non-formal sector- context 

and policy gaps in Vietnam 

1 X 

International 

Journal of Social 

Science and 

Economic 

Research 

ISSN: 

2455-8834 

Volume: 6, 

Issue:02 
02/2021 

32 

Standards in social work 

training programs – 

international experience and 

training practices at the 

faculty of social work of 

Trade Union University 

1 X 

International 

Journal of Social 

Science and 

Economic 

Research  

 

ISSN: 

2455-8834 

Volume:06, 

Issue:05 
05/2021 

33 

Employment policy for 

Labour Mobility in ASEAN 

Economic Community: 

Challenging opportunities 

for Vietnam 

1 X 

International 

Journal of 

Agriculture and 

Environmental 

Research 

ISSN: 

2455-6939 

Volume: 07, 

Issue: 03 
05/2021 

34 

The world' s elderly care 

services and 

recommendations for 

Vietnam 

1 X 

Annals of the 

Romanian Society 

for Cell Biology 

ISSN: 

1583-6258 
Vol 25 No 6 06/2021 

35 

Challenges in Intellectual 

Property Policy in Vietnam 

Participating in the Eu-

Vietnam Free Trade 

Agreement (EVFTA) 

1 X 

  REVISTA 

GEINTEC-

GESTAO 

INOVACAO E 

TECNOLOGIAS 

(Management, 

Innovation and 

Technologies) 

ISSN: 

2237-0722 
Vol.11 No.3 06/2021 

36 

Factors Affecting Legal 

Development- Evidence 

from Vietnam's Trade Union 

Law 

2 X 

Tobacco 

Regulatory 

Science (TRS) 

ISSN: 

2333-9748 
Vol 8, No1 01/2022 

37 Information Systems in 

International Human 
1 X Webology 

ISSN: 

1735-188X 

Vol 19, No2 
02/2022 
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Resource Management 

(Ihrm)- An Overview 

38 

Social work model in 

preschool education in the 

context of covid 19 

pandemic in Vietnam - An 

overview 

1 X 

International 

Journal of Early 

Childhood Special 

Education 

 (INT-JECSE) 

 

 

ISSN: 

1308-5581 

Vol 14, No3 

 

04/2022 

 

 

C Bài báo thuộc tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus) 

39 

Equality in Online 

Education during COVID-

19: Challenging the 

Educational Needs of Ethnic 

Minority Students in 

Vietnam 

3 X 

Revista de 

Direito, Estado e 

Telecomunicações 

Law, State and 

Telecommunicati

ons Review 

Q3-Scopus 

ISSN  

1984-9729 

Vol 14, No1 
10/2021 

40 

Competing workers’ rights 

to represent workers as 

Vietnam Joins Free Trade 

Agreements (CPTPP, 

EVFTA) – A challenge from 

Vietnam’s trade unions 

1 X 

Revista de 

Investigaciones 

Universidad del 

Quindío 

Web of 

Science 

(ISI) 

ISSN 

1794-631X 

  

Vol 33, No2 

1.  

11/2021 

41 

Social capital in the 

employment strategy of 

industrial park workers in 

Vietnam - Evidence of a 

return after the pandemic 

1 X 

International 

Journal of 

Ecosystems and 

Ecology Science 

(IJEES) 

Web of 

Science 

(ISI) 

ISSN: 

2224-4980 

Volume 12, 

issue 2 
03/2022 

42 

The demand to join trade 

unions of employees in 

private health enterprise in 

the context of Viet Nam's 

participation in CPTPP, 

EVFTA 

1 X 

Revista de 

Investigaciones 

Universidad del 

Quindío 

Web of 

Science 

(ISI) 

ISSN 

1794-631X 

  

Vol 34, No1 

 

05/2022 

- 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: 04 (39;40;41;42) 

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 

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 
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I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1         

         

         

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

         

         

         

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 

mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………………………….… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 

khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ……………………… 

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

thưởng quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, 

là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi 

rõ số thứ tự): ..………………………………………………………………………………. 

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 
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1 

Tham gia xây 

dựng chương 

trình đào tạo 

Ngành Xã hội 

học, Công tác 

xã hội 

Tham gia 

biên soạn đề 

cương các 

học phần  

chuyên 

ngành XHH 

và CTXH 

(Ban hành theo 

Quyết định 

số:656/QĐ-

ĐHCĐ ngày 19 

tháng 8 năm 

2019 của Hiệu 

trưởng Trường 

Đại học Công 

đoàn 

Trường Đại 

học Công đoàn 

Ban hành theo 

Quyết định 

số:656/QĐ-

ĐHCĐ ngày 19 

tháng 8 năm 

2019 

Biên soạn các 

đề cương học 

phần gồm:  

1.. Đề cương 

học phần 

Chính sách xã 

hội 

2.. Đề cương 

học phần 

CTXH nhóm 

3.. Đề cương 

học phần Quản 

trị Công tác xã 

hội 

4.. Đề cương 

học phần 

CTXH với 

NLĐ trong 

KCN, KCX 

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

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

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

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

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

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

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

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

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

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

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

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

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

CHỨC DANH: 

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

luật. 

 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                         

                                NGUYỄN ĐỨC HỮU 

 

  

 


