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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Thể dục thể thao;           Chuyên ngành: Thể dục thể thao 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN XUÂN HÙNG …... 

2. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1976; 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 Xuân Hòa – Huyện Nam Đàn – 

Tỉnh Nghệ An 

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

phố): K58/17 đường Dũng Sỹ Thanh Khê - phường Thanh Khê Tây – quận Thanh Khê – 

Thành phố Đà Nẵng   

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nguyễn Xuân Hùng - Bộ 

môn bóng chuyền, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, 44 Dũng sỹ thanh khê, Phường Thanh 

Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0948986111; E-mail: 

nguyenxuanhung.volley@gmail.com  

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

Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 6 năm 2004: Giảng viên bóng chuyền Trường cao đẳng 

TDTT Đà Nẵng  

Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 9 năm 2007: Học thạc sỹ tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh 
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Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008: Giảng viên bóng chuyền Trường ĐH TDTT 

Đà Nẵng 

Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2012: Học Tiến sỹ tại Học viện thể thao Thượng 

Hải Trung Quốc  

Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2017: Giảng viên bóng chuyền Trường ĐH TDTT 

Đà Nẵng 

Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018: Phó trưởng bộ môn bóng chuyền Trường ĐH 

TDTT Đà Nẵng 

Tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021: Phó phụ trách bộ môn quản trị thể thao thuộc 

khoa quản lý TDTT Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

Tháng 01 năm 2022 tháng 02 năm 2022: Phó trưởng Bộ môn Bóng chuyền thuộc khoa Huấn 

luyện thể thao Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

Tháng 03 năm 2022 đến nay: Phó phụ trách Bộ môn Bóng chuyền thuộc khoa Huấn luyện 

thể thao Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

Chức vụ: Hiện nay: Phó phụ trách Bộ môn Bóng chuyền thuộc khoa Huấn luyện thể thao - 

Đại học TDTT Đà Nẵng; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó phụ trách Bộ môn bóng chuyền. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 

Địa chỉ cơ quan: số 44 đường Dũng Sỹ Thanh Khê - phường Thanh Khê Tây – quận Thanh 

Khê – Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại cơ quan: 02363707188 

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 ThS ngày 10 tháng 9 năm 2007; số văn bằng: No.A0031542; ngành: Giáo 

dục học; chuyên ngành: Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao; Nơi cấp bằng ThS (trường, 

nước): Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 16 tháng 7 năm 2012; số văn bằng: NO.102772012000008; ngành: 

Giáo dục học; chuyên ngành: Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao; Nơi cấp bằng TS 

(trường, nước): Học viện thể thao Thượng Hải - Trung Quốc  
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 - 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 

TDTT TP HCM; 

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

hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao;  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

     - Giáo dục thể chất. 

      - Huấn luyện TDTT. 

     - Quản lý TDTT. 

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) 10 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 04 cấp cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 29 bài báo khoa học, trong đó 08 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 03, trong đó 03 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: ………………………………………………………………. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Giấy khen Hiệu trưởng, chiến 

sỹ thi đua cấp cơ sở 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: Nguyễn Xuân Hùng 

1.1. Nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà giáo theo Điều 72 của Luật Giáo dục năm 2005 và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, bản thân tôi thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà 

giáo trong cơ sở giáo dục đại học như: 
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- Thường xuyên tham gia và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và 

định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ cho đồng nghiệp trong trường. 

- Tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học 

tại Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại thành phố Đà Nẵng. 

- Hợp tác với đồng nghiệp trong và ngoài trường về công tác chuyên môn, tham gia 

các hoạt động đào tạo, Hội đồng chấm luận văn đại học, hướng dẫn học viên cao học, Hội 

đồng chấm luận văn Thạc sỹ. 

- Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, giáo dục, 

giảng dạy sinh viên đại học, cao đẳng trong trường và học viên cao học; hướng dẫn sinh 

viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ. 

1.2. Tiêu chuẩn của nhà giáo: 

Ngoài việc đảm bảo đủ các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục 

năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tôi đã đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có Bằng tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành: GDTC & HLTT từ năm 2012 

- Có đủ số công trình khoa học và bài báo khoa học công bố trong các tạp chí khoa 

học uy tín trong nước và quốc tế. 

- Đã làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy trình độ đại học từ năm 1998 đến nay, tham 

gia hướng dẫn học viên cao học từ năm 2013.  

- Hướng dẫn 10 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. 

- Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (2012), tôi đã làm chủ nhiệm 03 và cộng 

sự 01 đề tài khoa học cấp cơ sở. Phối hợp cùng các nhà khoa học viết hơn 29 bài báo; 02 

giáo trình, 01 sách chuyên khảo, tài liệu giảng dạy. 

 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: 15 năm 02 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 0 0 02 04 453 0 453/468,2/270 

2 2017 - 2018 0 0 02 04 480 0 480/493,1/270 

3 2018 - 2019 0 0 01 0 594 0 594/617,2/270 
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03 năm học cuối 

4 2019 - 2020 0 0 0 0 485 0 485/510,6/270 

5 2020 - 2021 0 0 02 0 327 0 327/361/270 

6 2021 - 2022 0 0 0 0 483,6 0 483,6/525,8/250 

(*) - 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: Hoa văn, anh văn 

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: Trung Quốc năm 

2012 

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): Chứng chỉ B 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/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Nguyễn Văn Thành 

 

HVCH X 

 

2013-2015 
ĐHTD

TT ĐN 

6/102015/số 

1241/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 120575 

 

  

 

 

 

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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2 Phạm Phú Tuấn 

 

HVCH X 

 

2014-2016 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

28/9/2016/số 

995/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 151538 

3 Võ Thị Yến 

 

HVCH X 

 

2014-2016 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

28/9/2016/số 

995/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 151550 

4 Nguyễn Văn Duyệt 

 

HVCH X 

 

2015-2017 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

5/10/2017/số 

940/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 176345 

5 Lê Thị Thu Huyền 

 

HVCH X 

 

2015-2017 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

5/10/2017/số 

940/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 176358 

6 Trần  Văn Điệp 

 

HVCH X 

 

2016-2018 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

04/102018/số 

1012/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 203365 

7 Nguyễn Công Định 

 

HVCH X 

 

2016-2018 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

04/102018/số 

1012/QĐ-

TDTTĐN 

No: A 203367 

8 Nguyễn Thanh Hải 

 

HVCH X 

 

2017-2019 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

08/112019/số 

1081/QĐ-

TDTTĐN 

No: 000008 

9 Nguyễn Lương Hiệu 

 

HVCH X 

 

2017-2020 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

13/11/2020/số 

1098/QĐ-

TDTTĐN 

No: 0000 

10 
Nguyễn Hữu Anh 

Vũ  

 

HVCH X 

 

2018-2020 

ĐH 

TDTT 

ĐN 

13/11/2020/số 

1098/QĐ-

TDTTĐN 

No: 000086 

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) 
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I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giáo trình 

bóng 

chuyền 

(Tập 1) 

GT 

NXB thông 

tin và 

truyền 

thông- Đà 

Nẵng - 

2015 

4 Cộng sự 

Chương 4 

(Tr 157-

226); 

Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng (Giấy 

xác nhận sử dụng 

sách, ngày 25 tháng 1 

năm 2016) 

 

Giáo trình 

bóng 

chuyền 

(Tập 2) 

GT 

NXB thông 

tin và 

truyền 

thông- Đà 

Nẵng - 

2015 

4 Cộng sự 

Chương 7 

(Tr 197-

241) 

Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng (Giấy 

xác nhận sử dụng 

sách, ngày 25 tháng 1 

năm 2016) 

2 

Giáo trình 

huấn luyện 

bóng chuyền 

GT 

NXB thông 

tin và 

truyền 

thông - Đà 

Nẵng - 

2018 

5 Chủ biên 

Lời nói 

đầu (Tr 2-

4) 

Danh mục 

viết tắt (Tr 

5) 

Chương 2 

(Tr 27-92); 

Chương 5 

(Tr 231-

289); 

Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng (Giấy 

xác nhận sử dụng 

sách, ngày 15 tháng 1 

năm 2019) 

3 

Nghiên cứu 

yếu tố ảnh 

hưởng và 

đối sách phát 

triển bóng 

chuyền Việt 

Nam 

CK 

NXB khoa 

học kỹ 

thuật 

1 Chủ biên Tr 1-164 

Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng (Giấy 

xác nhận mục đích sử 

dụng tài liệu phục vụ 

giảng dạy, ngày 15 

tháng 6 năm 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: [3].  

Lưu ý: 
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- 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 

Nghiên cứu một số 

giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả giáo 

dục đạo đức cho 

sinh viên Trường 

Cao đẳng TDTT Đà 

Nẵng 

CN 

Đề tài cấp cơ 

sở. 

Số 545/TB-

CĐĐN 

2005-2006 

Biên bản họp hội 

đồng đánh giá 

nghiệm thu đề tài 

ngày 

23/10/2006/Xếp 

loại Đạt 

2      

…      

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của giờ tự 

học, tự ngoại khoá 

đến kết quả học tập 

chuyên môn đối với 

sinh viên Bóng 

chuyền trường Đại 

học Thể dục thể 

thao Đà Nẵng 

CN 

Đề tài cấp cơ 

sở. 

Số 1623/QĐ-

TDTTĐN 

2014-2015 

Biên bản họp hội 

đồng đánh giá 

nghiệm thu đề tài 

ngày 

16/12/2015/Xếp 

loại Đạt 

2 

Nghiên cứu xây 

dựng dữ liệu hình 

ảnh về kỹ thuật bóng 

chuyền phục vụ 

công tác giảng dạy 

cho sinh viên 

chuyên ngành bóng 

chuyền trường Đại 

học Thể dục Thể 

thao Đà Nẵng 

CN 

Đề tài cấp cơ 

sở. 

Mã số: 

16/2016/HĐ-

KHCN 

Số 1243/QĐ-

TDTTĐN 

2015-2016 

Biên bản họp hội 

đồng đánh giá 

nghiệm thu đề tài 

ngày 

19/12/2016/Xếp 

loại Khá 
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3 

Nghiên cứu cải tiến 

chương trình đào tạo 

cử nhân ngành Quản 

lý TDTT tại Trường 

Đại học TDTT Đà 

Nẵng đáp ứng nhu 

cầu xã hội 

Tham gia 

Đề tài cấp cơ 

sở. 

số 1053/QĐ-

TDTTĐN 

ngày 

15/12/2021 

2020 -2021 
10/12/2021/Xếp 

loại 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 

chí

nh 

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 

Trình độ kỹ thuật cơ bản và 

thể lực chuyên môn của sinh 

viên chuyên sâu bóng chuyền 

Trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng 

01 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

 

  
Số 2, Tr 25-

29 
2008 

…         

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Thực trạng công tác giáo dục 

thể chất của sinh viên năm thứ 

nhất Trường Đại học Hà Tĩnh 

02  

Khoa học đào 

tạo và huấn 

luyện TDTT 

(ĐH TDTT 

Bắc Ninh) 

ISSN 1859 – 

4417 

  
Số 3, Tr 26-

31 
2016 

2 

Nghiên cứu lựa chọn các chỉ 

số y sinh trong đánh giá trình 

độ tập luyện của vận động 

viên cấp cao môn Thể dục 

dụng cụ 

02  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

  
Số 3, Tr 75- 

80 
2016 
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ISSN 1859 – 

4662 

3 

Thực trạng sử dụng trò chơi 

vận động và thực trạng thể lực 

chung của học sinh trung học 

cơ sở quận Thanh Khê – thành 

phố Đà Nẵng 

01 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 5, Tr 61 – 

64 
2016 

4 

Thực trạng hoạt động tự học, 

tự ngoại khóa học tập chuyên 

môn của sinh viên chuyên 

ngành bóng chuyền, Trường 

Đại học TDTT Đà Nẵng  

02 x 

Khoa học và 

đào tạo 

TDTT 

(ĐH TDTT 

TP.HCM) 

ISN 0866 – 

8108 

  
Số 2 (18) Tr 

34-36 
2017 

5 

Lựa chọn và ứng dụng các bài 

tập phát triển thể lực chuyên 

môn của nam sinh viên 

chuyên ngành Bóng chuyền 

Trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng  

01 x 

Khoa học đào 

tạo và huấn 

luyện TDTT 

(ĐH TDTT 

Bắc Ninh) 

ISSN 1859 -

4417 

  
Số 5, Tr 45-

47 
2017 

6 

Develop evaluation criteria of 

professional physical strength 

leve for men’s volleyball 

specialized students at Da 

Nang Sport University. 
01 x 

Proceedings 

of 

International 

Conference 

Bacninh 

Sport 

University 

ISBN 978-

604-85-0663-

6 

  

Kỷ yếu hội 

nghị khoa 

học quốc tế 

Tr 179- 181 

2017 

7 

Lựa chọn phương pháp giảng 

dạy môn bóng chuyền phổ tu 

cho sinh viên ngành GDTC 

Trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng.   
01 x 

Hội thảo 

khoa học 

quốc tế Đại 

học TDTT 

Đà Nẵng 

ISBN 978-

604-80-2749-

0 

  Tr 416- 424 2017 

8 
Lựa chọn biện pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục thể chất 
02 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 
  

Số 1, Tr 47-

49 
2018 
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cho sinh viên không chuyên 

Trường Đại học Hà Tĩnh 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

9 

Tác dụng của tập luyện khí 

công lên một số chỉ tiêu sinh 

học ở người cao tuổi bị hen 

phế quản ở Thành phố Hà 

Tĩnh 

03 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 5, Tr 78-

80 
2018 

10 

Research of Selecting 

Advanced Exercises of 

Forehand Drive for Male 

Students Between 18 To 22 

Years Old In Table Tennis 

Club–Danang University of 

Physical Education and 

Sports (Dupes). 

03 x 

International 

Research 

Journal 

ISSN: 0975 – 

5020 

IF: 5.276 

  

Volume-XI, 

Issue-III 

1-7 

July, 

2019 

11 

Proposal for the Integration of 

Leisure Sports into Tourism 

in Thua Thien Hue Province. 
03 x 

International 

Research 

Journal 

ISSN:0975– 

5020 IF: 

5.276 

  

Volume-XI, 

Issue-III 

15-24 

July, 

2019 

12 

Lựa chọn một số bài tập nhằm 

nâng cao thể lực chung cho 

nam học sinh khối 11 Trường 

Nguyễn Hiền, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

02  

Khoa học và 

đào tạo thể 

thao (Đại học 

TDTT Đà 

Nẵng) 

ISSN 2588 – 

1345 

  
Số 10, Tr 

37-44 

Tháng 

12 năm 

2019 

13 

Thực trạng công tác giáo dục 

thể chất của học viên Trường 

Trung cấp Cảnh sát nhân dân 

V 

 

02 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 6 Tr 65-

67 
2020 

14 

The Simultaneous 

Determination of Ascorbic 

Acid, Paracetamol, 

and Caffeine by Voltammetry 

Method Using Cobalt Schiff 

Base 

04 x 

ECS Journal 

of Solid State 

Science and 

Technology 

Issn.2162-

8777 Online 

ISI, 

Scopus 

(IF:  

2.142, 

Q2) 

 

Volume 

9, Number 

10 

https:// 

doi.org/ 

10.1149/ 

October, 

2020 

https://iopscience.iop.org/volume/2162-8777/9
https://iopscience.iop.org/volume/2162-8777/9
https://iopscience.iop.org/issue/2162-8777/9/10
https://iopscience.iop.org/issue/2162-8777/9/10
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Complex/SBA-15 Modified 

Electrode 

ISSN: 2162-

8777 In 

ISSN: 2162-

8769 

2162- 

8777/ 

abbe6b 

15 

Thực trạng công tác giáo dục 

thể chất cho nam sinh viên 

Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Quảng Nam 

 

02 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 1 Tr 72-

72 
2021 

16 

Đề xuất các biện pháp giáo 

dục định hướng giá trị lối 

sống cho sinh viên Trường 

Đại học TDTT Đà Nẵng 02  

Khoa học đào 

tạo và huấn 

luyện TDTT 

(ĐH TDTT 

Bắc Ninh) 

ISSN 1859 -

4417 

  
Số 2 (63), Tr 

11-17 
2021 

17 

Thực trạng bệnh hen phế quản 

ở người cao tuổi tại thành phố 

hà tĩnh  

 
02 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 2 Tr 77-

79 
2021 

18 

Thực trạng thể lực của học 

sinh trường trung học cơ sở 

đức trí – quận hải châu – 

thành phố Đà Nẵng 
02  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 3 Tr 50 - 

53 
2021 

19 

Lựa chọn bài tập phát triển thể 

lực chung cho nữ sinh viên 

năm thứ nhất Trường cao 

đẳng thương mại Đà Nẵng 02  

Khoa học đào 

tạo và huấn 

luyện TDTT 

(ĐH TDTT 

Bắc Ninh) 

ISSN 1859 -

4417 

  
Số 3 Tr 65 - 

69 
2021 

20 

Đánh giá thực trạng nhu cầu 

tự học, nhu cầu sử dụng 

nguồn tài liệu cho giảng dạy 

và tự học của sinh viên 

chuyên ngành bóng chuyền 

trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng. 

01 x 

Khoa học và 

đào tạo 

TDTT 

(ĐH TDTT 

TP.HCM) 

ISN 0866 – 

8108 

  
Số 2 Tr 06 - 

11 
2021 



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

 

21 

Nghiên cứu ứng dụng bài tập 

trò chơi vận động nhằm phát 

triển thể lực cho học sinh 

Trường THCS Đức Trí - 

Quận Hải Châu- Thành phố 

Đà Nẵng 

02  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao 

(Viện Khoa 

học TDTT) 

ISSN 1859 – 

4662 

  
Số 4 

Tr 18-23 
2021 

22 

Đánh giá bài tập nâng cao 

hiệu quả kỹ thuật đánh bóng 

xoáy lên thuận tay trong thi 

đấu cho nam học viên câu lạc 

bộ quần vợt trường đại học 

TDTT Đà Nẵng. 

 

01 x 

Khoa học và 

đào tạo thể 

thao (Đại học 

TDTT Đà 

Nẵng) 

ISSN 2588 – 

1345 

  
Số 16, Tr 

20-30 

Tháng 6 

năm 

2021 

23 

Lựa chọn các tiêu chuẩn và 

tiêu chí đánh giá chương trình 

đào tạo cử nhân ngành quản lý 

thể dục thể thao tại trường Đại 

học TDTT Đà Nẵng 

03  

Khoa học và 

đào tạo thể 

thao (Đại học 

TDTT Đà 

Nẵng) 

ISSN 2588 – 

1345 

  
Số 16, Tr 20 

-30 

Tháng 6 

năm 

2021 

24 

Research on Construction of 

Professional Strength 

Development Exercises for 

Women Athletes Rowing 

National Youth Team at Da 

Nang National Sports 

Training Center 

02 x 

Journal of 

Advances in 

Sports and 

Physical 

Education 

  

Volume-5-

Issue-04, 73 

– 76 

DOI: 10.3634

8 / 

jaspe.2022.v0

5i04.003 

April, 

2022 

25 

The System of Professional 

Supplementary Exercises 

Applied in Teaching Basic 

Overhand Volleyball Passing 

Technique for Volleyball-

intensive Students in Danang 

University of Physical 

Education and Sports 

01 x 

American 

Academic 

Scientific 

Research 

Journal for 

Engineering, 

Technology,  

and Sciences   

ISSN (Print) 

2313-4410, 

ISSN 

(Online) 

2313-4402 

Impact 

Factor 

0.391 

 

Vol 88 No 1, 

145-156 

 

May, 

2022 

26 
Measures to develop the 

specialist  learning condition 
01 x 

European 

Journal of 
  

Vol 8, No 3, 

52-59 
2022 
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of self-study and  extra-

curricular hours of volleyball 

students  at da nang sports 

university, vietnam 

Physical 

Education 

and Sport 

Science 

(ISSN 2501 - 

1235) 

http://dx.doi.

org/10.4682

7 

/ejpe.v8i3.42

92 

27 

Selecting measures to 

enhance the quality of 

physical education for non-

intensive training students of 

ha tinh university, vietnam 
02 x 

European 

Journal of 

Physical 

Education 

and Sport 

Science 

(ISSN 2501 - 

1235) 

  

Vol 8, No 

4, 59-70 

http://dx.do

i.org/10.46

827 

/ejpe.v8i4.4

334 

2022 

28 

Research Building the 

Standards for Assessing the 

Level of the Physical Strength 

of the Intensive Football 

Students of Duc Tri College - 

Da Nang, Vietnam 

02 x 

International 

Journal of 

Science and 

Research 

ISSN: 2319-

7064 SJIF 

(2022): 7.942 

  
Vol 11 Issue 

6, 345-348. 

June, 

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: 08 bài báo. Thứ tự: 10, 11, 14, 24, 25, 26, 

27, 28. 

  

http://dx.doi.org/10.46827
http://dx.doi.org/10.46827
http://dx.doi.org/10.46827
http://dx.doi.org/10.46827
http://dx.doi.org/10.46827
http://dx.doi.org/10.46827
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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      

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: ..………….. 
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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 ngành 

quản lý TDTT 

Tổ viên 

Số 326/QĐ-

TDTT ngày 

08 tháng 4 

năm 2021 

Trường Đại 

học TDTT Đà 

Nẵng 

Quyết định  

       

...       

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 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)      
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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. 

 Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

TS. Nguyễn Xuân Hùng 

 

  

 


