
CỘNG HOÀ 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: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Chu Mạnh Hoàng 

2. Ngày tháng năm sinh: 13/07/1979; 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 Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): P907, B15, 

Khu Đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Viện ITIMS, C10B, ĐHBKHN, Số 1, Đại Cồ 

Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0332852163; 

E-mail: hoang.chumanh@hust.edu.vn 

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

Từ tháng, năm 05,2012 đến tháng, năm 08,2012: Nghiên cứu viên tại Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật 

liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Từ tháng, năm 09,2012 đến tháng, năm 04,2018: Giảng viên tại Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu 

(ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Từ tháng, năm 05,2018 đến tháng, năm 06,2022: Giảng viên cao cấp tại Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật 

liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên Cao cấp; Chức vụ cao nhất đã qua: Không 

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội. 

Mẫu số 01

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:............. 



Địa chỉ cơ quan: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 02438680786 

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): Không 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 15 tháng 06 năm 2004, số văn bằng: 550137, ngành: Vật liệu điện tử, 

chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 18 tháng 06 năm 2018, số văn bằng: 003708, ngành: Khoa học Vật liệu, 

chuyên ngành: Vật liệu điện tử; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Được cấp bằng TS [5] ngày 25 tháng 03 năm 2011, số văn bằng: 4427, ngành: Cơ học nano, 

chuyên ngành: Công nghệ nano; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp Tohoku, Nhật 

Bản 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 23 tháng 04 năm 2018, ngành: Vật lý 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội 

đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học) 

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

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Vi hệ thống cơ-quang-điện tử

- Quang học micro/nano 

- Cảm biến quang

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ... 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: 2 cấp Nhà nước; 

- Đã công bố (số lượng) 132 bài báo khoa học, trong đó 38 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 12 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 3, trong đó 3 thuộc nhà xuất bản 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: 0 

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

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng

1 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường ĐHBK Hà Nội 2014-2015



2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường ĐHBK Hà Nội 2019-2020

3 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường ĐHBK Hà Nội 2021-2022

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): 

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn 

hiệu lực

Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

a) Về hoạt động đào tạo:

- Trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt khối lượng giảng dạy được giao kết hàng năm. 

- Tham gia xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học. Bản thân luôn cập nhật 

kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu 

theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Giảng dạy gắn với thực hành/nghiên cứu khoa học; thực hiện phương 

pháp giảng dạy/hướng dẫn trực tuyến và tiếp cận các nguồn học liệu mở. 

- Bản thân luôn tích cực trong công tác tuyển sinh sau đại học. Ngoài hướng dẫn chính hai nghiên cứu sinh đã 

được cấp bằng, ứng viên hiện nay đang hướng dẫn chính 3 nghiên cứu sinh, trong đó, 01 NCS đã bảo vệ cấp cơ 

sở vào 25/04/2022 và đang hoàn thiện hồ sơ để bảo vệ cấp trường, 01 NCS đã đủ điều kiện để bảo vệ cấp cở sở 

vào tháng 11/2022, và 01 NCS đang học năm thứ 2. Hiện nay, ứng viên đang xây dựng đề cương đầu vào cho 02 

NCS dự kiến tham gia dự tuyển khóa học NCS vào cuối năm nay. 

b) Về nghiên cứu khoa học:

- Hoàn thành các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Bộ và các đề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ. Các kết quả 

nghiên cứu đóng góp về mặt hiểu biết cơ bản về các linh kiện vi hệ thống cơ-quang-điện tử và vật liệu có cấu 

trúc nano dựa trên silic. Phát triển các công nghệ cho vi chế tạo các linh kiện và cấu trúc ở tỷ lệ micro/nano. 

Bước đầu thực hiện ứng dụng các công nghệ và thiết bị được phát triển trong chế tạo các cấu trúc micro/nano; 

thực hiện nghiên cứu ứng dụng vật liệu có cấu trúc nano plasmonic trong cảm biến y sinh và chuyển đổi năng 

lương.

- Xây dựng được nhóm nghiên cứu về “Công nghệ vi hệ thống cơ-quang-điện tử và Nano quang tử”tại Viện 

ITIMS, các thành viên bao gồm một số TS trong và ngoài trường, TS sau khi tốt nghiệp từ nhóm, và các NCS, 

HVCH và SV Đại học. Nhóm đã và đang triển khai xây dựng được một số thiết bị phục vụ cho đào tạo và 

nghiên cứu như hệ thống khắc các cấu trúc nano, chế tạo vi thấu kính, … Nhóm nghiên cứu tập trung phát triển 



các sản phẩm khoa học dựa trên các bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp bằng.

- Ứng viện hiện nay được giao nhiệm vụ phụ trách nhóm chuyên môn: Nghiên cứu và phát triển vi hệ thống ở 

Viện ITIMS, Trường ĐHBKHN, gồm 1GS, 1 PGS, và 02 TS. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học: 

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế như Hội nghị Quốc tế về Quang học và Quang phổ, Hội 

nghị Vật lý ứng dụng, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, Hội nghị quốc tế về Vật liệu 

tiến tiến và công nghệ nano (ICAMN), Hội nghị cơ học toàn quốc, Hội nghị cơ điện tử, … 

+ Tham gia tổ chức Hội nghị Quốc tế ICAMN, Hội nghị Quốc tế về Quang học và Quang phổ 

+ Tham gia tổ chức seminar khoa học giữa các nhà khoa học từ ĐH Đại học Thanh Hoa Đài Loan và viện 

ITIMS.

-  Uy tín khoa học trong cộng đồng: 

Tích cực hợp tác và tham gia các hoạt động nghiên cứu và đào tạo thuộc lĩnh vực Vật lý, chuyên ngành Khoa 

học và Kỹ thuật Vật liệu tại các Viện nghiên cứu và trường Đại học của Việt Nam. Tham gia phản biện các công 

trình nghiên cứu cho các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, đánh giá các thuyết minh và các kết quả 

nghiên cứu của các đề tài các cấp và của các Bộ ngành trong nước. Tham gia hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài 

cấp Bộ. Tham gia tổ chức và làm chủ tọa cho các phần chuyên môn về quang học trong các hội nghị trong nước 

và quốc tế. Tham gia đánh giá các luận án TS, luận văn cao học ở các trường Đại học và Học viện. Tham gia 

đánh giá xếp hạng các trường đại học trên thế giới của THE (Times Higher Education World University 

Rankings), được lựa chọn dựa trên các kết quả khoa học được công bố. Chỉ số H-index hiện nay đạt được là 11 

theo trang Google scholar.

Dựa trên các kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, ứng viên luôn được đánh giá là hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của một giảng viên, tại Viện ITIMS, Trường ĐHBKHN. Ứng viên tự đánh giá là đủ tiêu 

chuẩn để được công nhận chức danh Giáo sư theo Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 31 tháng 8 

năm 2018.

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: 8 năm 3 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 3 1 282 282/452/270

2 2017-2018 3 2 162 162/402/270

3 2018-2019 2 2 30 30/230/270

03 năm học cuối

4 2019-2020 2 1 1 285 285/473.7/270

5 2020-2021 2 1 3 22 255 277/528.3/200

6 2021-2022 2 1 1 285 285/432/200

(*) - 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 nay, 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. 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: Nhật Bản năm 2011 

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: 

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/ 

CK2/ 

BSNT

Chính Phụ

1
Nguyễn Văn 

Minh
X X

05/2015 đến 

05/2018

Trường 

Đại 

học 

Bách 

khoa 

Hà Nội

08/08/2019

2 Đặng Văn Hiếu X X
06/2016 đến 

10/2021

Trường 

Đại 

học 

Bách 

Khoa 

Hà Nội

07/10/2021

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)

Trước khi được công nhận PGS/TS



1
MEMS áp điện: Vật 

liệu và linh kiện
CK

Nhà xuất 

bản Đại 

học Bách 

Khoa, 

năm 2017

7 VC

(Chương 

7, 

Trang 

51-72)

36/GCN-ĐHBK-

ITIMS ngày 

09/07/2021

Sau khi được công nhận PGS/TS

2

Cảm biến và vi chấp 

hành vi hệ thống cơ - 

quang - điện tử

CK

Nhà xuất 

bản Khoa 

học và Kỹ 

thuật, năm 

2021

1 MM 

(Tất cả 

cuốn 

sách)

2621/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

06/12/2021

3

Cấu trúc nano 

plasmonic: Chế tạo, 

đặc trưng và ứng dụng

CK

Nhà xuất 

bản Khoa 

học và Kỹ 

thuật, năm 

2021

7 CB

(Tất cả 

các 

chương: 

Chương 

1(viết 

MM), 

Chương 

2, 4, 6 

là tác 

giả 

chính 

(tên 

đầu), 

Chương 

3 và 5 

là tác 

giả chịu 

trách 

nhiệm 

chính 

(đứng 

cuối))

2620/QĐ-ĐHBK-

ĐT ngày 

06/12/2021

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 PGS/TS: 1 ( [2] [3] ) 

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

Trước khi được công nhận PGS/TS

1

Nghiên cứu chế tạo dây nano 

silíc đơn tinh thể và linh kiện 

cộng hưởng hệ số phẩm chất 

cao trên cơ sở công nghệ vi 

cơ khối ướt cho ứng dụng 

trong các hệ thống nano

CN

103.2015-

103.53, cấp 

Nhà nước

27/01/2014 

đến 

27/01/2015

Thời gian 

nghiệm thu: 

14/01/2016, 

Kết quả: Đạt

Sau khi được công nhận PGS/TS

2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo 

và khảo sát đặc trưng hoạt 

động của kênh dẫn sóng 

plasmon bề mặt định hướng 

ứng dụng trong mạch quang 

tích hợp

CN

103.02-

2015.86, cấp 

Nhà nước

05/04/2016 

đến 

05/04/2019

Nghiệm thu 

ngày: 

23/11/2019, 

Kết quả: Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 



TT

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH

Số 

tác 

giả

Là 

tác 

giả 

chính

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính 

tự 

trích 

dẫn)

Tập, 

số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố

Trước khi được công nhận PGS/TS

1

Closepacked 

monolayer 

selfassembly 

of silica 

nanospheres 

assisted by 

infrared 

irradiation 

4 Có

Electronic 

Materials 

Letters/ISSN:2093-

6788

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 

2.981, Q2 

6
14 

64–69
02/2018

2

25 nm single-

crystal 

silicon 

nanowires 

fabricated by 

anisotropic 

wet etching 

4 Có

J. Nanosci. 

Nanotechnol/ISSN:

15334880

- Hệ 

thống 

CSDL 

quốc tế 

khác

15334880 

1525–1529 
02/2017

3

Z-Axis 

micromachined 

tuning fork 

gyroscope 

with low air 

damping 

5 Có
Micromachines/ISS

N:2072-666X

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 3.49, 

Q2 

12
8, 2, 

42(10pp) 
02/2017

https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042


4

Optimal 

coating 

thickness for 

enhancement 

of optical 

effects in 

optical 

multilayer-

based 

metrologies 

5 Có

Optics 

Communications/IS

SN:0030-4018

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE IF: 

2.449, Q2

7
43 

150–154 
11/2017

5

Non-close 

packaged 

monolayer of 

silica 

nanoparticles 

on silicon 

substrate 

using HF 

vapor etching 

4 Có

IET Micro & Nano 

Letters/ISSN:1750-

0443

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 1.03, 

Q3

1
12, 9, 

656–659 
09/2017

6

Enhancing 

amplitudes of 

higher-order 

eigenmodes 

of AFM 

cantilevers 

by laser for 

better mass 

sensing 

4 Có

Japanese Journal of 

Applied 

Physics/ISSN:1347-

4065

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 1.49, 

Q2

6

56, 

6S1, 

06GK05-

1-4

06/2017

7

Air damping 

models for 

micro- and 

nano-

mechanical 

beam 

resonators in 

molecular-

flow regime 

1 Có
Vacuum/ISSN:0042

-207X

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCI IF: 

3.9, Q1

15
126 45-

50
04/2016

https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.07.023
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.1049/mnl.2016.0825
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GK05
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014
https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.01.014


8

Fabrication 

of single-

crystal 

silicon 

nanowires 

based on 

surface wet 

adhesion 

4 Có

Materials 

Letters/ISSN:0167-

577X

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCI IF: 

3.418, Q2

3
152 94-

97
08/2015

9

A wide-

tuning silicon 

ring-

resonator 

composed of 

coupled 

freestanding 

waveguides 

2 Có

IEEE Photonics 

Technology 

Letters/ISSN:1041-

1135

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCI IF: 

2.468, Q1

19

26, 14, 

1411-

1413

07/2014

10

Time 

response of a 

microelectromechanical 

silicon 

photonic 

waveguide 

coupler 

switch 

4 Không

IEEE Photon. 

Technol. 

Lett/ISSN:1041-

1135

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCI IF: 

2.468, Q1

26, 15, 

1553– 

1556

06/2014

11

Vacuum 

package 

using anodic 

bonding 

assisted by 

the reflow of 

low-melting 

temperature 

metal 

3 Có

International 

Journal of 

Precision 

Engineering and 

Manufacturing/ISS

N:2005-4602

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 

2.062, Q2

3
15 

695–701 
04/2014

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.03.108
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2326405
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
10.1109/LPT.2014.2329033
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7
https://doi.org/10.1007/s12541-014-0389-7


12

Design and 

analysis of a 

z axis tuning 

fork 

gyroscope 

with guided 

mechanical 

coupling 

5 Có

Microsystem 

Technologies/ISSN:

0946-7076

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 2.21, 

Q2

11
20 

281–289 
10/2013

13

Micromirrors 

connected in 

series for low 

voltage 

operation in 

vacuum 

4 Không

Journal of Vacuum 

Science and 

Technology 

B/ISSN:1071-1023

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 

1.624, Q2

31 

42001-

1-

42001-

6

05/2013

14

Electric feed-

through for 

vacuum 

package 

using double-

side anodic 

bonding of 

silicon-on-

insulator 

wafer 

3 Có

Journal of 

Electrostatics/ISSN:

0304-3886

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 

2.014, Q2

17

71, 2, 

130-

133

04/2013

15

Design, 

fabrication 

and vacuum 

operation 

characteristics 

of two-

dimensional 

comb-drive 

micro-

scanner 

2 Có

Sensors and 

Actuators A: 

Physical/ISSN:0924

-4247

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCI IF: 

4.287, Q1

40
165, 2, 

422–430 
02/2011

https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1007/s00542-013-1947-0
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1116/1.4807847
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.elstat.2012.12.028
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004
https://doi.org/10.1016/j.sna.2010.11.004


16

Compact 

slanted comb 

two-axis 

micro-mirror 

scanner 

fabricated by 

silicon-on-

insulator 

micromachining 

4 Có

Journal of Vacuum 

Science and 

Technology 

B/ISSN:1071-1023

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE IF: 

2.014, Q2

2
29 

04200
06/2011

17

Compact 

low-voltage 

operation 

micro-mirror 

based on high 

vacuum seal 

technology 

using metal 

can 

4 Có

J. 

Microelectromech. 

Syst./ISSN:1057-

7157

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCI IF: 

2.951, Q1

23
19, 4, 

927-35
07/2010

18

Vacuum 

operation of 

comb-drive 

micro display-

mirrors 

2 Có

J. Micromech. 

Microeng./ISSN:09

60-1317

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: - 

SCIE 

IF: 

2.276, Q2

25

19, 10, 

105018 

(8pp)

09/2009

19

Design and 

simulation 

analysis of an 

electrostatic 

actuator for 

improving 

the 

performance 

of scanning 

probe 

nanolithography 

5 Có

Vietnam Journal of 

Science and 

Technology/ISSN:2

525-2518

- Hệ 

thống 

CSDL 

quốc tế 

khác

55, 4, 

484–493 
08/2017

https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
https://doi.org/10.1116/1.3605301
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
10.1109/JMEMS.2010.2055545
https://doi.org/10.1088/0960-1317/19/10/105018
https://doi.org/10.1088/0960-1317/19/10/105018
https://doi.org/10.1088/0960-1317/19/10/105018
https://doi.org/10.1088/0960-1317/19/10/105018
https://doi.org/10.1088/0960-1317/19/10/105018
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803
https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4/8803


20

Guiding 

mode 

characteristics 

of hybrid V-

grooved 

surface 

plasmon 

waveguides

3 Có

Hội nghị quang 

học - quang phổ 

toàn quốc lần thứ 

9/ISBN:978-604-

913-578-1

189–192 11/2017

21

Plamonic 

nanostructures 

based on 

monolayer of 

close-

packaged 

silica 

nanoparticles

5 Có

Hội nghị quang 

học - quang phổ 

toàn quốc lần thứ 

9/ISBN:978-604-

913-578-1

206–209 11/2017

22

A study on 

direct 

coupling 

between 

photonic and 

wedge 

surface 

plasmon 

waveguides

3 Có

Hội nghị quang 

học - quang phổ 

toàn quốc lần thứ 

9/ISBN:978-604-

913-578-1

224–227 11/2017

23

Absorption 

and 

scattering of 

gold-shell 

semi-sphere 

nanoparticles

3 Có

Hội nghị quang 

học - quang phổ 

toàn quốc lần thứ 

9/ISBN:978-604-

913-578-1

385–388 11/2017



24

Design and 

simulation of 

serpentine 

springs for 

scanning 

probe

4 Có

Hội nghị Vật liệu 

và Công nghệ nano 

tiên tiến/ISBN:978-

604-95-0298-9

220–224 08/2017

25

Modeling 

and 

simulation of 

dipole nano-

antenna 

based on 

semi-sphere 

nanoparticles

2 Có

Hội nghị Vật liệu 

và Công nghệ nano 

tiên tiến/ISBN: 978-

604-95-0298-9

225–229 08/2017

26

Engineered 

mechanical 

beam 

resonator for 

decreasing 

thermoelastic 

damping

4 Có

Hội nghị toàn quốc 

về Vật lý chất rắn 

và Khoa học vật 

liệu lần thứ 10 

(SPMS2017)/ISBN:

978-604-95-0298-9

448–451 10/2017

27

Hexagonnally 

packaged 

monolayer of 

silica 

nanospheres 

assembled by 

one-step 

spincoating

5 Có

Hội nghị toàn quốc 

về Vật lý chất rắn 

và Khoa học vật 

liệu lần thứ 10 

(SPMS2017)/ISBN:

978-604-95-0298-9

488–491 10/2017

28

Dependence 

of air 

damping in 

microcantilever 

resonators

5 Có

Hội nghị toàn quốc 

về Vật lý chất rắn 

và Khoa học vật 

liệu lần thứ 10 

(SPMS2017)/ISBN:
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4th International 

Conference on 

Advanced 

Materials and 

Nanotechnology, 

ISBN:978-604-950-

978-0

70-73 10/2019

128

Fabrication 

of Scanning 

Nano-Probe 

Based on 

Photolithography 

and Wet 

Chemical 

Etching

4 Có

Proceedings of the 

4th International 

Conference on 

Advanced 

Materials and 

Nanotechnology, 

ISBN:978-604-950-

978-0

218-

221
10/2019



129

Simulation 

design of a 

micro-heater 

for 

application in 

inetgrated 

microsystems

3 Có

Hội nghị Quốc tế 

về Vật lý Kỹ thuật 

và Ứng dụng lần 

thứ 6, ISBN:978-

604-9985-13-3

86-90 10/2019

130

Hệ đo đặc 

trưng điện 

của vi cảm 

biến vận tốc 

góc kiểu 

tuning fork

4 Không

Tạp chí Nghiên 

cứu KH&CN quân 

sự, Số Đặc san 

FEE/ISSN:1859 - 

1043

354-

359
08/2018

131

Biosensor 

based on 

array optical 

nano-

antennas with 

core-shell 

structures

3 Có

Proceedings of 

ICPA-10: 

Advances in optics, 

photonics, 

spectroscopy, and 

applications X, 

ISBN: 978-604-

9988-20-2

100-

103
11/2018

132

Optimal 

design of a 

high-Q out-

of-plane 

vibrational 

beam 

microresonator 

3 Có

Hội nghị cơ học 

toàn quốc lần thứ 

X, Hà Nội, 

ISBN:978-604-913-

719-8

673-

679
06/2018

- 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: 15 ( [87] [88] [89] [90] [91] [94] [95] [97] [99] [100] [101] [103] [104] [105] [107] ) 

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

Không có

- 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

Sau khi được công nhận PGS/TS

1

Bằng độc quyền sáng chế: 

Kênh dẫn sóng plasmon gáp 

lai tùy biến với các thành 

phần kết cặp nằm ngang

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
13/05/2022 Tác giả chính 1

2

Bằng độc quyền sáng chế: 

Kênh dẫn sóng plasmon lai 

tùy biến chiều dài truyền

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
30/03/2021 Tác giả chính 1

3

Bằng độc quyền giải pháp 

hữu ích: Kênh dẫn sóng 

plasmonic lai

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
16/06/2020 Tác giả chính 2

4

Bằng độc quyền sáng chế: 

Quy trình chế tạo kênh dẫn 

sóng plasmonic dạng kênh

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
13/01/2020 Tác giả chính 1

5

Bằng độc quyền sáng chế: 

Phương pháp chế tạo kênh 

dẫn sóng plasmonic lai

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
30/12/2019 Tác giả chính 1

6

Đơn được chấp nhận: Hệ 

thống khắc và in mẫu ba 

chiều kích thước nano

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
28/10/2020 Tác giả chính 7



7
Đơn: Hệ thống kênh dẫn 

sóng đa chức năng

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
31/07/2020 Tác giả chính 2

8

Đơn: Lò xo đàn hồi vi cơ 

cho chuyển động thẳng đứng 

và bộ chấp hành tĩnh điện

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
27/03/2020 Tác giả chính 4

9

Đơn: Phương pháp chế tạo 

các linh kiện quang dựa trên 

kỹ thuật ăn mòn tạo khuôn

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
14/10/2020 Tác giả chính 1

10

Đơn: Hệ thống tản nhiệt cho 

các bộ vi đốt nóng trong 

kênh dẫn sóng quang tùy 

biến

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
29/01/2021 Tác giả chính 2

11
Đơn: Hệ thống mũi dò quét 

cho khắc trường gần

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
29/01/2021 Tác giả chính 2

12

Đơn: Hệ thống vi thấu kính 

tùy biến nhiều bậc tự do dựa 

trên chấp hành tĩnh điện

Cục sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ
27/10/2020 Tác giả chính 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: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

Không có

- 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

Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Khoa 

học Vật liệu (mã 

số: 84.40.122)

Tham gia 29/07/2021

Trường Đại 

học Bách 

Khoa Hà Nội

Chương trình 

đào tạo Thạc sĩ 

Khoa học Vật 

liệu, Trường 

ĐHBKHN 2018

Soạn 

đề 

cương 

và bài 

giảng 

các 

môn 

học

2

Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Vật 

liệu điện tử (mã 

số: 94.40.123)

Tham gia 29/07/2021

Trường Đại 

học Bách 

khoa Hà Nội

Chương trình 

đào tạo Tiến sĩ 

Vật liệu điện tử 

Trường 

ĐHBKHN 2018

Soạn 

đề 

cương 

và bài 

giảng 

các 

môn 

học

3

Chương trình đào 

tạo cử nhân Vật lý 

Y khoa, mã 

ngành: 7520403

Tham gia
QĐ số: 359/QĐ-

ĐHBK-ĐT

Trường Đại 

học Bách 

khoa Hà Nội

Quyết định phê 

duyệt để án mở 

Ngành và ban 

hành chương 

trình đào tạo 

Cử nhân Vật lý 

Y khoa, QĐ số: 

701/QĐ-

ĐHBK-ĐT

Tham 

gia xây 

dựng 

chương 

trình



4

Chương trình đào 

tạo tích hợp Cử 

nhân-Thạc sỹ Kỹ 

thuật Vi điện tử 

và Công nghệ 

nano, Nghành 

Khoa học Vật 

liệu, mã số: 

7440122 (bậc Cử 

nhân) và 8440122 

(bậc Thạc sỹ)

Tham gia
QĐ số: 359/QĐ-

ĐHBK-ĐT

Trường Đại 

học Bách 

khoa Hà Nội

Dự kiến bắt 

đầu tuyển sinh 

từ năm 2023

Tham 

gia xây 

dựng 

chương 

trình, 

soạn 

đề 

cương 

và bài 

giảng 

các 

môn 

học

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: 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 không đủ 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 

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 30 tháng 06 năm 2022 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)


