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(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: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể 

thao. 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:  PHÙNG XUÂN DŨNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 12/10/1984; 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): Phường Quang Trung, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

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

tỉnh/thành phố): Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Phùng Xuân Dũng, 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: 0869804567;  Điện thoại di động: 0966006768; 

E-mail:  phungxuandungtdtt@gmail.com 

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

Từ năm 2007 – 3/2009 Trợ giảng tại bộ môn Điền kinh trường Đại học Sư phạm 

TDTT Hà Tây (nay là Trường ĐHSP TDTT Hà Nội). 

Từ tháng 4/2009 đến tháng 9/2014: Giảng viên, Phó Bí thư chi bộ sinh viên, Phó Bí 

thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015: Giảng viên, Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng 

Công tác HSSV, Bí Thư đoàn TN, Bí thư chi bộ Sinh viên Trường Đại học Sư phạm 

TDTT Hà Nội. 

 Từ tháng 10/2015 đến tháng 7/2018: Giảng viên, Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng 

Đào tạo, Bí Thư đoàn TN, Bí thư chi bộ Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà 

Nội 

Từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2020: Giảng viên chính, Đảng ủy viên, Trưởng phòng 

Quảng lý Đào tạo và Công tác Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 



 

Từ tháng 3/2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội.  

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Địa chỉ cơ quan: xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

Điện thoại cơ quan: 0243.866.058  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  Không 

8. Đã nghỉ hưu từ  tháng ......năm......:  Không 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  Không 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có 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 ngày 10 tháng 03 năm 2009; số văn bằng A 297067; ngành 

Giáo dục thể chất, chuyên ngành: Điền kinh; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Sư phạm TDTT Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 14 tháng 02 năm 20012, số văn bằng A 019823; ngành: 

Giáo dục học, chuyên ngành: Thể dục thể thao; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường 

Đại học TDTT Bắc Ninh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 06 tháng 11 năm 2017; số văn bằng A 007303 ngành: 

Khoa học Giáo dục, chuyên ngành: Thể dục thể thao; Nơi cấp Nơi cấp bằng TS (trường, 

nước): Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/ công nhận chức danh PGS ngày  tháng  năm, ngành: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại 

học TDTT Bắc Ninh. 

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 – Thể thao trường học, Huấn luyện thể thao, Quản lý thể dục thể 

thao, Khoa học giáo dục, Y học thể dục thể thao,...  

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

- Đã hướng dẫn (số lượng) 01 NCS chưa bảo vệ luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 8 HVCH (có 04 bảo vệ thành công luận văn ThS) 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 12 đề tài cấp cơ sở, cấp 

Bộ, trong đó đã hoàn thành 09 đề tài NCKH (chủ nhiệm đề tài: 04) 

- Đã công bố (số lượng) 32 bài báo KH, trong đó 10 bài báo KH trên tạp chí quốc tế 

có uy tín (7 bài là tác giả chính 

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

- Số lượng sách đã xuất bản: 02 cuốn, trong đó 02 cuốn đều thuộc nhà xuất bản có uy 

tín.  
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- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: Đạt 01 giải nhất và 01 giải ba Hội thi nghiệp vụ sư phạm 

toàn quốc năm 2005. 

 15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Từ năm 2009 đến năm 

2021. 

Năm 

Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của 

quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

07/09/2011 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên năm học 2010-2011 

Số 536/QĐ/TWĐTN 

Ngày 07/09/2011 

29/09/2011 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên giai đoạn 2006-2011 

Số 587/QĐ/TWĐTN 

Ngày 29/09/2011 

12/09/2012 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên Nhiệm kỳ 2010-2012 

Số 765/QĐ/TWĐTN 

Ngày 12/09/2012 

18/09/2012 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên khối đại học, cao đẳng 

năm học 2011-2012 

Số 797/QĐ/TWĐTN 

Ngày 18/09/2012 

07/08/2013 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên khối đại học, cao đẳng 

năm học 2012-2013 

Số 242/QĐ/TWĐTN 

Ngày 07/08/2013 

28/09/2013 
Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 

2013 

Số 2916-QĐ/TĐTN-VP ngày 

28/9/2013 của Thành Đoàn 

Hà Nội 

15/1/2015 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên Nhiệm kỳ 2012-2015 

Số 19/QĐ/TWĐTN 

Ngày 15/01/2015 

07/09/2015 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên năm học 2014-2015 

Số 436/QĐ/TWĐTN 

Ngày 07/09/2015 

12/10/2015 Bằng khen của Tổng cục Chính trị quân 

đội nhân dân Việt Nam về thành tích 

xuất sắc trong tổ chức hoạt động kỷ 

niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và 

quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

 

Số 2177/QĐ-CT  ngày 

12/10/2015 



 

27/10/2015 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác tổ 

chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đát nước trong hai năm 2014-2015 

Số 511/QĐ/TWĐTN 

Ngày 27/10/2015 

13/11/2015 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác năm học 2013-2014 đến năm học 

2014-2015 

Số 5565/QĐ-BGDĐT ngày 

13/11/2015 

2015-2016 
Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 

2016 

Số 3629-QĐ/TĐTN-VP ngày 

29/11/2016 của Thành Đoàn 

Hà Nội 

23/09/2016 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên năm học 2015-2016 

Số 496/QĐ/TWĐTN 

Ngày 23/09/2016 

29/11/2016 Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội về 

Đảng viên trẻ thủ đô xuất sắc tiêu biểu 

năm 2016 

Số 3629/QĐ/TWĐTN 

Ngày 29/11/2016 

23/09/2018 Bằng khen của Trung ương đoàn về 

thành tích xuất sắc trong công tác phong 

trào thanh niên năm học 2017-2018 

Số 392/QĐ/TWĐTN 

Ngày 23/09/2018 

23/12/2020 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”của 

Trung ương đoàn về thành tích đóng 

góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và 

xây dựng tổ chức Đoàn. 

Số 494/QĐ/TWĐTN 

Ngày 23/12/2020 

09/9/2021 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

về đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai 

năm liên tục từ năm học 2018-2019 đến 

năm học 2019-2020 

Số 2821 -QĐ/BGDĐT ngày 

09/09/2021 

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

2021 

Số545-

QĐ/ĐHSPTDTTHN, 

ngày 02/11/2021, của 

Hiệu trưởng 

10/11/2021 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

về đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu 

năm 2021 

Số 4138 -QĐ/BGDĐT ngày 

10/11/2021 

 16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn hiệu lực 

từ … đến …): Không. 

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

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Đủ tiêu chuẩn và hoàn thành tốt. 

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: 13 năm 0 tháng. 
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- 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  2 148  148/233/81 

2 2017-2018 0 0  3 119  119/205/79,9 

3 2018-2019 0 0 2 3 103,5  103,5/337,5/67,5 

03 năm học cuối 

4 2019-2020 0 0 3 3 30 112,5 142,5/488,6/72,5 

5 2020-2021 0 0 3 3 67,2 180 247,2/615,2/45,5 

6 2021-2022 0 0 2 3 66 180 246/591/40,5 

(*) - 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. 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: ………. năm……  

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 B2 

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

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


 

 

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 
Hà Hoài 

Phong 
 CH x  2018 - 2020 

ĐHSP TDTT 

Hà Nội 

Số 33/QĐ-

ĐHSPTDTTHN 

Ngày 

22/01/2021 

 

2 Lê Văn Phòng  CH x  2018 - 2020 

ĐHSP TDTT 

Hà Nội 

Số  33/QĐ-

ĐHSPTDTTHN 

Ngày 

22/01/2021 

 

3 

SOUEI 

VONGKHA

M 

 CH x  2019 - 2021 

ĐHSP TDTT 

Hà Nội 

 

Số 24/QĐ-

ĐHSPTDTTHN 

Ngày 

14/01/2022 

 

4 
Trần Khắc 

Minh 
 CH x  2019 - 2021 

ĐHSP TDTT 

Hà Nội 

Số 24/QĐ-

ĐHSPTDTTHN 

Ngày 

14/01/2022 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giải pháp 

nâng cao 

hiệu quả hoạt 

động thể dục 

thể thao 

ngoại khóa 

cho sinh viên 

trường 

TK 

NXB ĐHQG 

ngày 

17/07/2019 
8 

Đồng chủ 

biên 

Chương I từ 

trang 15 đến 

trang 58 

Số 285/XN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 15/6/2022 

2 

Phát triển thể 

chất sinh 

viên 

CK 

 

NXB ĐHCT 

ngày 

30/05/2022 

13 Tham gia 

Chương VII 

từ trang 159 

đến trang 

200 

Số 286/XN-

ĐHSPTDTTHN, 

ngày 15/6/2022 



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

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: 01 Sách chuyên khảo, 01 Sách tham khảo. 

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 

Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống bài tập bổ trợ chuyên 

môn trong chương trình 

giảng dạy kỹ thuật nhảy 

cao lưng qua xà cho nam 

sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội 

Chủ nhiệm 

Đề tài cấp 

trường, mã số: 

T2010-23-14 

2010-2012 
Nghiệm thu ngày 

28/6/2012 (xếp loại Khá) 

2 

Nghiên cứu ứng dụng bài 

tập hỗ trợ chuyên môn phát 

triển sức mạnh tốc độ trong 

giảng dạy môn thể thao tự 

chọn nhảy xa cho sinh viên 

chuyên sâu Điền kinh 

Trường ĐHSP TDTT Hà 

Nội 

 

 

Chủ nhiệm 

 

Đề tài cấp 

trường, mã số: 

T2012-23-16 

2012-2014 
Ngày 21/6/2014 (xếp loại 

Khá) 

3 

Xây dựng hệ thống bài tập 

nhằm nâng cao năng lực 

thực hiện nội dung đánh giá 

thể lực: “Chạy 30m tốc độ 

cao” theo tiểu chuẩn đánh 

giá trình độ thể lực của học 

sinh của bộ giáo dục và đào 

tạo cho học sinh trung học 

cơ sở các tỉnh miền núi 

phía bắc 

Chủ nhiệm 

Đề tài cơ sở 

(Bộ cấp kinh 

phí), mã số: 

CS2013-23-24 

2013-2014 
Ngày 21/6/2014,  (xếp 

loại Tốt) 

4 

Phòng ngừa tật cong vẹo 

cột sống bằng bài tập nhảy 

dây trong thời gian thể dục 

giữa giờ cho HS THCS 

Thành Lập - Lương Sơn - 

Hòa Bình 

Chủ nhiệm 

Đề tài cấp cơ 

sở, mã số: 

CS2014-23-04 

2014-2015 
Ngày 22/12/2015,  (xếp 

loại Tốt) 

5 

B2015-23-06ATLĐ “Hoàn 

thiện, phát hành giáo trình 

môn học phòng chống chấn 

Tham gia 

Đề tài cấp Bộ, 

mã số: B2015-

23-06 ATLĐ 

2015-2016 
Ngày 02/12/2016, (xếp 

loại Đạt) 



 

thương trong giảng dạy, 

học tập thể dục thể thao ở 

các trường Đại học, Cao 

đẳng khối sư phạm Thể dục 

thể thao" 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghiên cứu xây dựng Đề 

án tuyển sinh riêng năm 

2018 của Trường Đại học 

Sư phạm Thể dục Thể thao 

Hà Nội năm 2018 

Tham gia 
T2017-TDH-

21 
2017-2019 

Ngày 25/6/2019,  (xếp 

loại Xuất sắc 

2 

Nghiên cứu bộ chỉ số sinh 

lý và quy trình đánh giá 

lượng vận động tối ưu và 

trạng thái sung sức thể thao 

của sinh viên chuyên sâu 

Điền kinh các trường đại 

học sư phạm thể dục thể 

thao 

Tham gia B2018-TDH-

03, cấp Bộ - 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2018-2019 Ngày 23/6/2020  (xếp 

loại Đạt) 

3 

Nghiên cứu lựa chọn một 

số biện pháp đẩy mạnh 

công tác tự quản nhằm 

nâng cao kết quả rèn luyện 

cho sinh viên Trường Đại 

học Sư phạm Thể dục Thể 

thao Hà Nội 

Tham gia 

Đề tài cấp cơ 

sở, mã số: 

T2019-TDH-

03 

2019-2021 
Ngày 15/10/2021,  (xếp 

loại Đạt) 

4 

Xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá kết quả học tập các nội 

dung môn học Điền kinh 

theo học chế tín chỉ cho 

sinh viên năm thứ nhất 

Trường Đại học Sư phạm 

Thể dục thể thao Hà Nội 

Tham gia 

Đề tài cấp cơ 

sở, mã số: 

T2019-TDH-

01 

2019-2021 
Ngày 15/10/2021,  (xếp 

loại Đạt) 

5 

Nghiên cứu giải pháp phát 

triển thể chất cho học sinh 

các trường trung học cơ sở 

khu vực ngoại thành Hà 

Nội 

Chủ nhiệm 

B2021-TDH-

02, cấp Bộ - 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2020-2022 Đang triển khai thực hiện 

6 

Nghiên cứu bài tập phát 

triển thể lực chuyên môn 

cho nam sinh viên nhảy xa 

đội tuyển Điền kinh - 

Trường Đại học Sư phạm 

Thể dục Thể thao Hà Nội 

Tham gia 

Đề tài cấp cơ 

sở, mã số: 

T2021-TDH-

01 

2021-2022 

Đang triển khai 

7 

Nghiên cứu biện pháp 

nhằm phát huy vai trò chỉ 

đạo của tổ chức Đoàn 

Thanh niên Cộng sản HCM  

đối với sự phát triển phong 

trào TDTT cho đoàn viên 

Thanh niên huyện Chương 

Mỹ 

Tham gia 

Đề tài cấp cơ 

sở, mã số: 

T2021-TDH-

02 

Tham gia 

Đang triển khai 
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- 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 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Nghiên cứu lựa chọn 

bài tập bổ trợ chuyên 

môn nâng cao hiệu 

quả giảng dạy kỹ 

thuật nhảy cao lưng 

qua xà cho nam sinh 

viên chuyên sâu Điền 

kinh trường Đại học 

sư phạm TDTT Hà 

Nội. 

1 X 

Tạp chí khoa học 

thể thao- Viện 

khoa học TDTT , 

ISSN 1859-466 

 

 

Số 3 trang 

65-68 

2012 

2 

Nghiên cứu ứng dụng 

bài tập bổ trợ chuyên 

môn trong quá trình 

giảng dạy kỹ thuật 

bóng chuyền cho nữ 

sinh viên phổ tu 

trường Đại học sư 

phạm TDTT Hà Nội. 

1 X 

Tạp chí khoa học 

thể thao- Viện 

khoa học TDTT, 

ISSN 1859-466 

 

 

Số 4 trang 

54-56 
2012 

3 

Thực trạng hoạt động 

TDTT ngoại khóa của 

sinh viên trường Đại 

học sư phạm TDTT 

Hà Nội. 

1 X 

Tạp chí Đào tạo 

và Huấn luyện 

Thể thao - 

Trường Đại học 

Thể dục Thể thao 

Bắc Ninh, ISSN 

1859-4417 

  

Số 4 trang 

40-43 
2016 

4 

Nghiên cứu các giải 

pháp hoạt động thể 

dục thể thao ngoại 

khóa nâng cao kết quả 

học tập các môn thực 

hành cho sinh viên 

Trường Đại học Sư 

phạm Thể dục Thể 

thao Hà Nội 

2 
Tham 

gia 

Tạp chí Khoa học 

Thể dục thể thao 

- Viện Khoa học 

Thể dục Thể 

thao, ISSN 1859-

4662 
 

 

Số 4 trang 

72-76 
2016 



 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

5 

Nghiên cứu các giải 

pháp hoạt động thể 

dục thể thao ngoại 

khóa nhằm nâng cao 

kết quả thi đẳng cấp 

cho sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm Thể 

dục Thể thao Hà Nội 

3 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662; 

 

  
Số 3 trang 

54-58 
2018 

6 

 Ứng dụng một số bài 

tập phát triển sức 

mạnh tốc độ giậm 

nhảy nhằm nâng cao 

thành tích nhảy xa 

cho nữ vận động viên 

đội tuyển Điền kinh 

khối 11 trường trung 

học phổ thông Lương 

Sơn – Hòa Bình. 

3 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662; 

 

  
Số 3 trang 

44-48 
2019 

7 

Ứng dụng bài tập phát 

triển sức mạnh tốc độ 

nâng cao thành tích 

chạy 100m cho nam 

VĐV đội tuyển điền 

kinh Trường THPT 

Lương Sơn – Hòa 

Bình 

2 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662 

 

  
Số 5 trang 

37-39 
2020 

8 

 

 Proposing 

educational measures 

of soft skills for 

students of Hanoi 

University of Physical 

Education and sports 

in terms of capacity 

approach 

2 X 

 International 

Journal of 

Physiology, 

Sports and 

Physical 

Education 

Online 

ISSN: 2664-

7729, Print 

ISSN: 2664-

7710  

 

 

Volume 

3, Issue 1, 

2021, 

Page No. 

27-31 

2021 

9 

 Research exercise for 

developing jumping 

endurance for male 

students specializing 

in volleyball at Hanoi 

University of physical 

education and sports 

2 X 

 International 

Journal of 

Physiology, 

Sports and 

Physical 

Education 

Online 

ISSN: 2664-

7729, Print 

 

Volume 

3, Issue 1, 

2021, 

Page No. 

32-38 

2021 
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ISSN: 2664-

7710 

10 

Thực trạng sức bền 

chuyên môn của của 

đội tuyển bóng đá 

nam trường Đại học 

quốc gia Lào 

2 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662 

  

Số đặc 

biệt Tr 

89-93 

2021 

11 

Thực trạng hiệu quả 

tương tác giữa sinh 

viên và giảng viên 

trong quá trình dạy 

học các học phần lý 

thuyết thuộc Khoa lý 

luận chuyên ngành và 

Nghiệp vụ Sư phạm ở 

trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội 

2 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662   

Số đặc 

biệt trang 

148-153 

2021 

12 

Thực trạng sức bền 

của nam sinh viên đội 

tuyển Bóng chuyền 

Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội  2 X 

Hội thảo khoa 

học quốc tế 

“Giáo dục thể 

chất và Huấn 

luyện thể thao 

trong bối cảnh 

cách mạng công 

nghiệp 4.0” 

  
Tr.393-

398 
2021 

13 

Application and 

effective assessment 

of measures to 

enhance the quality of 

student management 

of Hanoi university of 

Physical Education 

and Sports. 

2 X 

Hội thảo khoa 

học quốc tế 

“Giáo dục thể 

chất và Huấn 

luyện thể thao 

trong bối cảnh 

cách mạng công 

nghiệp 4.0” 

  

Page 

nuber 

778-784 

2021 

14 

Lựa chọn một số bài 

tập nhằm phát triển 

tốc độ trong chạy 

200m cho nữ đội 

tuyển Điền kinh 

trường THPT Thanh 

Miện 1 – Huyện 

Thanh Miện - Tỉnh 

Hải Dương 

2 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662   

Số đặc 

biệt trang 

115-119 

2021 

15 

Xây dựng biện pháp 

nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý sinh 

viên Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà 

2 X 

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

ĐH TDTT Băc 

  

Số đặc 

biệt trang 

88-91 

2021 



 

Nội.  

 

Ninh, ISSN 

1859-4417 

16 

Lựa chọn một bài tập 

phát triển sức bền 

chuyên môn cho đội 

tuyển bóng đá nam 

trường Đại học quốc 

gia Lào 

2 X 

Tạp chí Khoa học 

Thể thao - Viện 

Khoa học Thể 

dục Thể thao, 

ISSN 1859-4662 

  
Số 4 trang 

65-69 
2021 

17 

The Pre-Competition 

Psychological State of 

the Vovinam Army 

Team’s Young Male 

Athletes 

3 
Tham 

gia 

 London 

Journal of 

Research in 

Humanities 

and Social 

Sciences  

Print ISSN: 

2515-5784 

Online ISSN: 

2515-5792 

 

 

V olume 

21 Issue 5 

Trang 65-

74 

2021 

18 

Reality of students' 

engagement in 

physical education  

3 
Tham 

gia 

 International 

Journal of 

Physical 

Sciences 

Reseach,  

Published by 

ECRTD UK 

Print ISSN 

2515-0391, 

Online ISSN 

2515-0405 

 

Vol.5, 

No.1 page 

34-42, 

2021 

2021 

19 

Nghiên cứu bài tập 

hoàn thiện kỹ thuật 

thở nhằm nâng cao 

hiệu quả học tập môn 

bơi ếch cho sinh viên 

trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội 

2 X 

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

Trường ĐH 

TDTT Đà Nẵng, 

ISSN 2588-1345 

  

Số đặc 

biệt trang 

154-160 

2021 

20 

Solutions of physical 

development for 

junior high school 

students in Hanoi 

suburbs 

1 X 

 European 

Journal of 

Physical 

Education and 

Sport Science 

ISSN: 2501 - 

1235 ISSN-L: 

2501 - 1235 

 
Trang 83-

95 
2022 

21 

Orientation of the 

values of the teaching 

profession for 
1 X 

 European 

Journal of 

Physical 

Education and 

 
Trang 75-

84 
2022 



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

undergraduate 

students majoring in 

physical education 

Sport Science 

ISSN: 2501 - 

1235 ISSN-L: 

2501 - 1235 

22 

A Survey of 

Dormitory 

Vietnamese 

University Students’ 

Lifestyle 

2 X 

 International 

Journal of 

Educational 

Technology 

and Learning 

ISSN: 2523-

0581 

 
Vol. 12, 

No. 2, Page 

10-15, 2022 

2022 

23 

Ứng dụng trò chơi 

vận đọng nhằm phát 

triển thể lực cho học 

sinh khối 10 Trường 

trung học phổ thông 

Lộc Thành huyện Bảo 

Lộc tỉnh Lâm Đồng  

2 X 

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

ĐH TDTT Băc 

Ninh, ISSN 

1859-4417 

  
Số 2 trang 

60-63 
2022 

24 

Thực trạng sức bền 

tốc độ của nam sinh 

viên chạy cự ly ngắn 

100m đội tuyển Điền 

kinh trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà 

Nội 

2 X 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao - 

Viện Khoa học 

Thể dục Thể 

thao, ISSN 1859-

4662 

  
Số 2 

Tr 79-83 
2022 

25 

Effects of a Short-

term Training 

Program on the 

Technical 

Performance of 

Shuttlecock Athletes 

Aged 10-11 

5 Tham gia 

 

The Open 

Sports Sciences 

Journal 

Content list 

 Tr.1-7 
2022 

26 

The Current Situation 

of Secondary 

Students’ Physical 

Fitness in Hanoi 

Suburbs 

2 X 

 European 

Journal of 

Sport 

Sciences 

Published 

Online: May 

31, 2022  

ISSN: 2796-

0048  

 

 

 Trang 1-6 
2022 

27 

Evaluation the 

application of the 26-

workout to enhance 

the physical fitness – 

A case study in young 

male distance cycling 

athletes in an Giang 

2 X 

 British 

Journal of 

Education 

Vol.10., 

Issue 7, pp. 

37-43, 2022 

Print ISSN: 

 Tr 37-43 
2022 



 

province, Vietnam 2054-

6351(Print) 

Online 

ISSN: 2054-

636X 

(Online) 

28 

Lựa chọn bài tập phát 

triển sức bền tốc độ 

cho nam sinh viên 

chạy cự ly ngắn 100m 

đội tuyển Điền kinh 

Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội 

2 

X 

 

 

 

Tạp chí khoa học 

Đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

Trường ĐH 

TDTT Đà Nẵng, 

ISSN 2588-1345 

  
Số 20 

Tr 30-35 
2022 

29 

Thực trạng thể lực 

chuyên môn của nam 

VĐV đội tuyển cầu 

lông lứa tuổi 14-15 

tỉnh Quảng Ninh.  

2 
Tham 

gia 

Tạp chí Khoa 

học và Đào tạo 

Thể dục thể thao 

Trường Đại học 

TDTT HCM  

ISSN 0866-8108 

  
Số 1 

Tr 81-84 
2022 

30 

Xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá kết quả học 

tập cho sinh viên phổ 

tu môn ĐK theo tín 

chỉ của trường ĐH sư 

phạm TDTT Hà Nội 

3 
Tham 

gia 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao - 

Viện Khoa học 

Thể dục Thể 

thao, ISSN 1859-

4662 

  Tr 65-68 
2022 

31 

Đánh giá hiệu quả 

ứng dụng một số bài 

tập phát triển thể lực 

chuyên môn cho nam 

VĐV đội tuyển cầu 

lông lứa tuổi 14-15 

tỉnh Quảng Ninh  

2 X 

 Tạp chí Khoa 

học và Đào tạo 

Thể dục thể thao 

Trường Đại học 

TDTT HCM  

ISSN 0866-8108 

  
Số 3 

Tr 72-77 
2022 

32 

Xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá sức bền 

chuyên môn của nữ 

sinh viên chuyên sâu 

môn Điền kinh chạy cự 

ly 800m Trường Đại 

học Sư phạm TDTT 

Hà Nội  

1 X 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao - 

Viện Khoa học 

Thể dục Thể 

thao, ISSN 1859-

4662 

  Số 3 
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: 10 bài 

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): 

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



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

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 Thi đấu chạy 100m 

Hội thi Nghiệp vụ 

sư phạm toàn quốc  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 2580 ngày 

15/10/2005   

Huy chương 

Vàng 

01 

2 Thi đấu chạy 200m 

Hội thi Nghiệp vụ 

sư phạm toàn quốc  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 2580 ngày 

15/10/2005 

Huy chương 

đồng 

01 

  
- 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 

Rà soát điều chỉnh 

chương trình đào tạo 

liên thông từ trình độ 

cao đẳng lên trình độ 

Đại học (hệ chính quy) 

ngành Giáo dục thể chất 

Thư ký 

Quyết định 

số 32/QĐ-

ĐHSPTDTT

HN, ngày 

10/01/2016  

 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

TDTT Hà 

Nội  

 

Quyết định 

số 344/QĐ-

ĐHSPTDT

THN, ngày 

02/06/2017   

 

 

2 

 

Xây dựng chương trình 

đào tạo trình độ Đại học 

chính quy ngành GDTC 

theo hệ thống tín chỉ 

của Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội  

Thư ký 

Quyết định 

số 60/QĐ-

ĐHSPTDTT

HN, ngày 

28/2/2018   

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

TDTT Hà 

Nội 

Quyết định 

số 235/QĐ-

ĐHSPTDT

THN, ngày 

30/05/2018  

 

3 

Xây dựng chương trình 

đào tạo liên thông từ 

trình độ Cao đẳng lên 

trình độ x`Đại học (hệ 

chính quy) ngành Giáo 

Thư ký 

Quyết định 

số 226/QĐ-

ĐHSPTDTT

HN, ngày 

8/6/2017   

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

TDTT Hà 

Nội 

Quyết định 

số 183/QĐ-

ĐHSPTDT

THN, ngày 

27/04/2018  

 



 

dục thể chất theo hệ 

thống tín chỉ 

  

4 

Rà soát, điều chỉnh 

chuẩn đầu ra Chương 

trình đào tạo thạc sĩ 

Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội  

 

Tham gia 

Quyết định 

số 306/QĐ-

ĐHSPTDTT

HN, ngày 

29/05/2019  

 

Trường Đại 

học Sư 

phạm 

TDTT Hà 

Nội 

Quyết định 

số 580/QĐ-

ĐHSPTDT

THN, ngày 

16/10/2020 

 

 

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

thế*: Không 

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. 

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 … tháng … năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Phùng Xuân Dũng 

 

 


