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CỘNG HÕA 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: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(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: Y học;                 Chuyên ngành:   Ngoại Tiết niệu 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Hoài Bắc. 

2. Ngày tháng năm sinh: 12/05/1976; 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 Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

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

phố): số 13, ngõ 124 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội. 

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

TS. Nguyễn Hoài Bắc 

Số 13, ngõ 124 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …....; Điện thoại di động: 0912611034;  

E-mail: nguyenhoaibac@hmu.edu.vn 

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

Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 5 năm 2008: Bác sĩ hợp đồng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức. 
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Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2013: Thạc sĩ - Bác sĩ, Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức. 

Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 1 năm 2019: Giảng viên Bộ môn Ngoại Trường Đại học 

Y Hà Nội, Thạc sĩ - Bác sĩ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ tháng 1 năm 2019 đến nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội, Tiến 

sĩ - Bác sĩ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2022: Trưởng Đơn vị Nam học và Y học Giới tính 

thuộc Trung tâm Y Khoa số 1 Tôn Thất Tùng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ tháng 4 năm 2022 đến nay: Trưởng Khoa Nam học và Y học Giới tính - Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Nam học và Y học Giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội.  

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Đơn vị Nam học và Y học Giới tính thuộc Trung tâm Y 

Khoa số 1 Tôn Thất Tùng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Địa chỉ cơ quan: Số 1 - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024 38523798 

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

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

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

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): ……………..…………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 08 năm 2000; số văn bằng: 0251398; ngành: Y học, 

chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y Hải 

Phòng, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 27 tháng 08 năm 2010; số văn bằng: 2009/1145; ngành: Y học; 

chuyên ngành: Tiết niệu; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Chung- Ang, 

Hàn Quốc. 

- Được cấp bằng TS ngày 11 tháng 01 năm 2019; số văn bằng: 10092; ngành: Y học; 

chuyên ngành: Ngoại Thận - Tiết niệu; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học 

Y Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

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

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

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

Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 02 hướng nghiên cứu chính 

- Hướng nghiên cứu Y học lâm sàng: Dựa trên 3 vấn đề lâm sàng cơ bản như sau: 
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  + Xác định các chỉ số nhân trắc học của những đối tượng là người Việt Nam đến khám 

bệnh như kích thước tinh hoàn, kích thước dương vật, giá trị tinh dịch đồ,... 

  + Xác định các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố liên quan đến chẩn đoán, 

điều trị các bệnh lý Nam học và Y học Giới tính như rối loạn chức năng sinh sản ở nam 

giới, rối loạn hoạt động tình dục, rối loạn chức năng của tuyến tiền liệt và triệu chứng 

đường tiểu dưới,… 

  + Ứng dụng các kỹ thuật ngoại khoa trong điều trị các bệnh lý Nam học và Y học Giới 

tính như vi phẫu, kỹ thuật nội soi một lỗ, kỹ thuật xoay trục vật hang. 

- Hướng nghiên cứu sinh học phân tử và tế bào. 

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): 05 Bác sĩ bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở đã được 

nghiệm thu từ mức đạt trở lên; tham gia 02 đề cấp bộ (trong đó có 1 đề tài là thư ký). 

- Đã công bố (số lượng) 72 bài báo khoa học, trong đó 09 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 01, trong đó 01 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): 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2013. 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 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: 

- Trung thành với tổ quốc Việt Nam, tha thiết yêu nghề, hết lòng thương yêu chăm sóc 

giáo dục sinh viên. 

- Là một cán bộ giảng dạy mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời là một cán bộ 

quản lý gương mẫu, hết lòng vì công việc, vì sự phát triển bền vững của Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội, của Bộ môn Ngoại nói riêng và Chuyên ngành Ngoại khoa Việt Nam nói 

chung, kết hợp hài hòa để phát triển Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và cơ sở đào tạo của 

Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trung thực, lối sống khiêm tốn và giản dị. 

- Quan hệ với đồng nghiệp tốt, với sinh viên đúng mực. Luôn chia sẻ kinh nghiệm và kiến 

thức cho sinh viên, học viên và đồng nghiệp. 

- Chấp hành đầy đủ và đúng mọi nội quy, quy định trong giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học của nhà trường và các quy định của bệnh viện. 

- Có đầy đủ giáo trình, giáo án, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp, lên lớp đúng giờ. 
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- Giảng dạy có chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, thể hiện có nhiều học viên và sinh viên 

giỏi. Đã kết hợp tốt giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ bệnh nhân. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, nhà 

trường và bệnh viện. 

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: 09 năm.  

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

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

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số 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     226 113 339/339/280 

2 2017-2018     233 151 384/384/280 

3 2018-2019 
   01 BS (HD 

chính) 
97 227 324/339/280 

03 năm học cuối 

4 2019-2020   
01 ThS (HD 

chính) 

02 BS (HD 

chính) 
227 124 351/406/280 

5 2020-2021   

01 ThS (HD 

phụ)  

03 ThS (HD 

chính) 

 254 124 378/461.3/280 

6 2021- 2022   

01 NCS (HD 

chính) (chưa tốt 

nghiệp) 

02 ThS (HD 

chính) (chưa tốt 

nghiệp) 

02 ThS (HD 

phụ) (chưa tốt 

nghiệp) 

 254 124 378/378/270 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên 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 ; tại nước: Hàn Quốc; năm 2010 
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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: Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình Điều dưỡng tiên tiến (Advanced 

Program for Nursing - APN), Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

d) Đối tượng khác     ; Diễn giải: ……………………...……………………… 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ tiếng Anh - B2 số chứng chỉ 

90/QĐ10150_19KA130 nơi cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày cấp 04/09/2019. 

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 
Đinh Văn 

Toàn 

 

HVCH Chính 

 

2019-2020 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

15/01/2021; 

Số: 84/QĐ-

ĐHYHN 

2 
Nguyễn Cao 

Thắng 

 

HVCH Chính 

 

2020-2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/02/2022; 

Số: 386/QĐ-

ĐHYHN 

3 

Vilaysak 

ONECHALE

UNSOUK  

 

HVCH Chính 

 

2020-2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/02/2022; 

Số: 386/QĐ-

ĐHYHN 

4 
Dương Khánh 

Duy 

 

HVCH Chính 

 

2020-2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

08/03/2022; 

Số: 426/QĐ-

ĐHYHN 

5 Ngô Văn Trị 

 

HVCH 

 

Phụ 2020-2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/02/2022; 

Số: 386/QĐ-

ĐHYHN 

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) 

Sau khi được công nhận TS 

1 

Bệnh học 

Ngoại khoa 

Tiết niệu – 

Nhi  

(Dùng cho 

GT 2021 13 
PGS.TS.Đoàn 

Quốc Hưng 
266-310 

Số: 344/QĐ-ĐHYHN 

ngày 19 tháng 02 năm 

2021 
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đào tạo sau 

đại học) 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

Trước khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu liên quan 

giữa độ giãn tĩnh mạch 

với các thông số tinh 

dịch đồ và nội tiết ở 

bệnh nhân giãn tĩnh 

mạch tinh 

CN Cơ sở 2013-2014 

08/QĐ-BVĐHYHN 

ngày 23/01/2015,  

họp ngày 03/02/2015 

Xếp loại: Khá 

Sau khi được công nhận TS 

2 

Nghiên cứu phát triển 

bộ xét nghiệm định 

lượng fructose và kẽm 

trong tinh dịch ứng 

dụng chẩn đoán vô 

sinh nam giới 

TK Bộ Y tế 2017-2019 

1874/QĐ-BYT ngày 

17/05/2019, 

họp ngày 30/05/2019 

Xếp loại: Khá 

3 

Nghiên cứu xác định 

đột biến/đa hình gen 

chuyển hóa 

xenobiotics ứng dụng 

trong chẩn đoán vô 

sinh nam 

Tham gia Bộ Y tế 2017-2019 

3668/QĐ-BYT ngày 

20/8/2019, 

họp ngày 27/08/2019 

Xếp loại: Đạt yêu cầu 

4 

Ứng dụng vi phẫu thắt 

tĩnh mạch tinh trong 

điều trị vô sinh nam 

CN Cơ sở 2019-2020 

788/QĐ-BVĐHYHN 

ngày 02/11/2020, 

họp ngày 26/11/2020 

Xếp loại: Xuất sắc 

5 

Đặc điểm tinh dịch đồ 

ở nam giới có chức 

năng sinh sản bình 

thường 

CN Cơ sở 2020-2021 

295/QĐ-BVĐHYHN 

ngày 16/3/2022, 

họp ngày 25/3/2022 

Xếp loại: Đạt yêu cầu 
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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 

Trước khi được công nhận TS  

Các bài báo Quốc tế 

1 

Bilateral Recurrent 

Thigh Abscesses for 

Five Years after a 

Transobturator Tape 

Implantation for 

Stress Urinary 

Incontinence 

08   

Korean Journal of 

Urology/ISSN: 20056737, 

20056745/IF: NA. Tạp chí 

đã chuyển thành 

Investigative and Clinical 

Urology/eISSN: 2466-

054X/IF: 2.186/Q2 

10.4111/kju.2010.51.9.657 

17 

Volume 

51, Issue 

9, Pages 

657-659 

9/2010 

2 

Relaxing Effect of 

Acetylcholine on 

Phenylephrine- 

Induced Contraction 

of Isolated Rabbit 

Prostate Strips Is 

Mediated by 

Neuronal Nitric 

Oxide Synthase 

06 x  

Korean Journal of 

Urology/ISSN: 20056737, 

20056745/IF: NA. Tạp chí 

đã chuyển thành 

Investigative and Clinical 

Urology/eISSN: 2466-

054X/IF: 2.186/Q2 

10.4111/kju.2013.54.5.333 

02 

Volume 

54, Issue 

5, Pages 

333-338 

3/2013 

3 

Nicotine in High 

Concentration Causes 

Contraction of 

Isolated Strips of 

Rabbit Corpus 

Cavernosum 

06 x  

Korean Journal of 

Physiology and 

Pharmacology/ISSN: 

12264512, 20933827/IF: 

1.845/Q3 

10.4196/kjpp.2015.19.3.257 

01 

Volume 

19, Issue 

3, Pages 

257-262 

5/2015 

Các bài báo trong nước 

4 

Nghiên cứu chẩn 

đoán và điều trị mãn 

dục nam tại Bệnh 

viện Việt Đức 

03  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 10, 

Số 1, 

Trang 

210-216 

2006 

5 
Đánh giá hiệu quả và 

tính an toàn các thuốc 
06  

Tạp chí Y 

học Thành 
  

Tập 10, 

Số 1, 
2006 

https://doi.org/10.4111/kju.2010.51.9.657
https://doi.org/10.4111%2Fkju.2013.54.5.333
https://doi.org/10.4196%2Fkjpp.2015.19.3.257
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Medovigor 

(sildenafil), Cialis 

(tadalafil), Levitra 

(vardenafil) trong 

điều trị bệnh rối loạn 

cương dương ở bệnh 

nhân người Việt Nam 

tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

Trang 

217-223 

6 

Sinh thiết hút kim 

nhỏ mào tinh trong vô 

sinh nam 

08  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 11, 

Số 3, 

Trang 

12-16 

2007 

7 

Đánh giá tác dụng của 

thuốc gây tê tại chỗ 

trong điều trị xuất 

tinh sớm 

02 x 

Tạp chí 

Thông tin 

Y 

Dược/ISSN 

0868-3891 

  

Số 12, 

Trang 

31-35 

2008 

8 

Sự phối hợp giữa ung 

thư tinh hoàn và vôi 

hóa tinh hoàn, nhân 

một trường hợp 

04 x 

Tạp chí 

Thông tin 

Y 

Dược/ISSN 

0868-3891 

  

Số 2, 

Trang 

36-39 

2009 

9 

Nhận xét về tình hình 

biến chứng tiết niệu 

trong sản khoa đã 

được xử trí tại Bệnh 

viện Việt Đức từ năm 

2005 đến tháng 6 năm 

2010 

15  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 375, 

Số 2, 

Trang 

220-224 

11/2010 

10 

Kinh nghiệm bước 

đầu trong việc điều trị 

giãn tĩnh mạch tinh 

bằng phương pháp 

gây nghẽn mạch có 

chọn lọc qua da tại 

Bệnh viện Việt Đức 

17  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 375, 

Số 2, 

Trang 

225-229 

11/2010 

11 

Đánh giá kết quả điều 

trị sỏi thận bằng 

phương pháp tán sỏi 

qua da tại Bệnh viện 

Việt Đức từ năm 

2005 đến năm 2009 

15  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 375, 

Số 2, 

Trang 

230-234 

11/2010 

12 Xoắn tinh hoàn và các 03  Tạp chí Y   Số 6/2011 
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yếu tố nguy cơ. học Thực 

hành/ISSN 

1859-1663 

769+770, 

Trang 

236-241 

13 

Đặc điểm của những 

bệnh nhân xoắn thừng 

tinh tại Bệnh viện 

Việt Đức: Nghiên cứu 

hồi cứu từ 2005-2010 

04  

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ISSN 

1859-1663 

  

Số 

769+770, 

Trang 

266-272 

6/2011 

14 

Kết quả phẫu thuật 

đặt đai niệu đạo qua 

lỗ bịt bằng phương 

pháp gây tê tại chỗ và 

gây mê trong điều trị 

tiểu không tự chủ khi 

gắng sức ở phụ nữ 

03 x 

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ISSN 

1859-1663 

  

Số 

769+770, 

Trang 

422-435 

6/2011 

15 

Kết quả và hiệu quả 

bước đầu của phẫu 

thuật vi phẫu thắt tĩnh 

mạch tinh đối với các 

thông số tinh dịch đồ 

và Testosteron ở 

những bệnh nhân giãn 

tĩnh mạch tinh 

05 x 

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ISSN 

1859-1663 

  

Số 

769+770, 

Trang 

251-258 

6/2011 

16 

Xoắn tinh hoàn: Kinh 

nghiệm chẩn đoán và 

điều trị tại Bệnh viện 

Việt Đức. 

06  

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 75, 

Số 4, 

Trang 

85-90 

8/2011 

17 

Cập nhật các phương 

pháp nội khoa điều trị 

triệu chứng đường tiết 

niệu dưới ở nam giới 

08  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Số 3, 

Trang 

51-53 

2012 

18 

Kết quả lâm sàng và 

niệu động học của 

phẫu thuật đặt đai 

niệu đạo qua lỗ bịt 

điều trị đái rỉ khi gắng 

sức ở phụ nữ tại Bệnh 

viện Việt Đức 

08  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Số 3, 

Trang 

156-160 

2012 

19 

Nhân 8 trường hợp 

cắt toàn bộ tiền liệt 

tuyến tận gốc tại 

Bệnh viện Việt Đức 

08  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Số 3, 

Trang 

170-174 

2012 
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20 

Nhận xét đặc điểm 

lâm sàng và điều trị 

ung thư tiền liệt tuyến 

tại Khoa Tiết niệu 

Bệnh viện Việt Đức 

từ tháng 01/2010 đến 

tháng 01/2011 

08  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Số 3, 

Trang 

294-298 

2012 

21 

Đánh giá kết quả điều 

trị sỏi niệu quản bằng 

phương pháp tán sỏi 

Holmium laser tại 

Bệnh viện Việt Đức 

08  

Tạp chí Y 

học Thành 

phố Hồ Chí 

Minh/ISSN 

1859-1779 

  

Tập 16, 

Số 3, 

Trang 

331-334 

2012 

22 

So sánh kết quả phẫu 

thuật và các biến 

chứng của phương 

pháp phẫu thuật vi 

phẫu qua đường bẹn 

bìu và phẫu thuật nội 

soi sau phúc mạc 

trong điều trị giãn 

tĩnh mạch tinh 

04 x 

Phẫu thuật 

nội soi và 

nội soi Việt 

Nam/ISSN 

1859-4506 

  

Tập 2, 

Số 2, 

Trang 

108-115 

2012 

23 

Vôi hóa tinh hoàn, ý 

nghĩa lâm sàng và sự 

phối hợp với ung thư 

tinh hoàn. 

05  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 403, 

Số đặc 

biệt, 

Trang 

405-409 

03/2013 

24 

Tình hình bệnh nhân 

đến khám tại Trung 

tâm Nam học Bệnh 

viện Việt Đức trong 6 

tháng đầu năm 2012 

06  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 403, 

Số đặc 

biệt, 

Trang 

544-549 

3/2013 

25 

Kết quả vi phẫu nối 

ống dẫn tinh mào tinh 

điều trị vô tinh do 

nguyên nhân tắc 

đường dẫn tinh tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

04 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 101, 

Số 3, 

Trang 

151-158 

5/2016 

26 

Phẫu thuật nội soi sau 

phúc mạc tạo hình 

niệu quản hẹp do niệu 

quản đi sau và bắt 

chéo tĩnh mạch chủ 

dưới tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

11  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 445, 

Số đặc 

biệt, 

Trang 

82-87 

8/2016 
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27 

Điều trị bệnh lý tồn 

tại ống phúc tinh mạc 

bằng phương pháp 

khâu thắt ống phúc 

tinh mạc qua da có 

nội soi ổ bụng hỗ trợ 

ở trẻ em 

05  

Tạp chí Y 

dược học - 

Trường Đại 

học Y 

Dược 

Huế/ISSN 

1859-3836 

  

Số đặc 

biệt, 

Trang 

78-83 

8/2017 

Sau khi được công nhận TS 

 Các bài báo Quốc tế 

28 

Data from 14,597 

Penile Measurements 

of Vietnamese Men 

06 x  

Andrology/ISSN: 

20472919, 20472927/ 

IF: 3.751/Q1 

Doi: 10.1111/andr.12978 

07 

Volume 

9, Issue 

3, Pages 

906-915 

5/2021 

29 

Dyadic Satisfaction 

and Shared 

Affectivity Are 

Associated with 

Psycho-Sexual 

Functioning in 

Elderly Men and 

Women 

09   

SEXES/ISSN: 2411-

5118/IF: NA 

10.3390/sexes3010006  

00 

Volume 

3, Issue 

1, Pages 

68-77 

1/2022 

 

30 

Ultrasonic Testicular 

Size of 24,440 Adult 

Vietnamese Men and 

the Correlation with 

Age and Hormonal 

Profiles 

07 x  

Andrologia/ISSN: 

03034569, 14390271/IF: 

2.391/Q2 

10.1111/and.14333 

00 

Volume 

54, Issue 

2, 

e14333 

3/2022 

31 

The Sexual Long 

COVID (SLC): 

Erectile Dysfunction 

as a Biomarker 

of Systemic 

Complications for 

COVID-19 Long 

Haulers 

11   

Sexual Medicine 

Reviews/ISSN: 2050-

0521/IF: 4.836/Q1 

10.1016/j.sxmr.2021.11.001 

06 

Volume 

10, Issue 

2, Pages 

271-285 

4/2022 

32 

Investigating the 

Microbial Pathogens 

of Sexually 

Transmitted 

Infections among 

Heterosexual 

Vietnamese Men with 

Symptomatic 

Urethritis 

06 x  

The Aging Male/ISSN: 

13685538, 14730790/IF: 

2.842/Q2 

10.1080/13685538.2022.2063272 

00 

Volume 

25, Issue 

1, Pages 

125-133 

4/2022 

https://doi.org/10.1111/andr.12978
https://www.mdpi.com/2411-5118/3/1/6
https://doi.org/10.1111/and.14333
https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2021.11.001
https://doi.org/10.1080/13685538.2022.2063272
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33 

Human papilomavirus 

prevalence and 

genotype distribution 

in Vietnamese male 

patients between 

2016 and 2020 

06 x  

Journal of Medical 

Virology/ISSN: 01466615, 

10969071/IF: 2.007/Q2 

10.1002/jmv.27497 

00 

Volume 

94, Issue 

6, Pages 

2892-

2896 

6/2022 

Các bài báo trong nước 

34 

Ảnh hưởng của giãn 

tĩnh mạch tinh lên 

nồng độ LH và 

testosterone ở nam 

giới vô sinh 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 117, 

Số 1, 

Trang 

84-92 

2/2019 

35 

Đánh giá tác dụng của 

vi phẫu thắt tĩnh 

mạch tinh giãn lên 

nồng độ LH và 

testosterone trong 

huyết thanh sau phẫu 

thuật ở nam giới vô 

sinh 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 119, 

Số 3, 

Trang 

49-56 

4/2019 

36 

Evaluate the effect of 

microvaricocelectomy 

on sperm DNA 

fragmentation index 

in infertile men 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 118, 

Số 2, 

Trang 

22-27 

4/2019 

37 

Đánh giá kết quả vi 

phẫu thắt tĩnh mạch 

tinh điều trị bệnh giãn 

tĩnh mạch tinh 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 122, 

Số 6, 

Trang 

40-48 

11/2019 

38 

Ảnh hưởng của giãn 

tĩnh mạch tinh lên 

việc tăng tỷ lệ bất 

thường các thông số 

tinh dịch đồ 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 122, 

Số 6, 

Trang 

57-64 

11/2019 

39 

Nghiên cứu nồng độ 

testosterone ở bệnh 

nhân nam trên 30 tuổi 

có hội chứng chuyển 

hóa tại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội 

03  

Tạp chí Y 

học Thực 

hành/ISSN 

1859-1663 

  

Tập 

1118, Số 

11, 

Trang 

229-231 

11/2019 

40 

Đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng của 

những bệnh nhân nam 

vô sinh không có tinh 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 123, 

Số 7, 

Trang 

147-157 

12/2019 

https://doi.org/10.1002/jmv.27497
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trùng 

41 

Đánh giá hiệu quả của 

vi phẫu thắt tĩnh 

mạch tinh trên các 

thông số tinh dịch đồ 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 123, 

Số 7, 

Trang 

164-171 

12/2019 

42 

Thiết lập giá trị tham 

khảo về kích thước 

dương vật của nam 

giới khỏe mạnh ở 

Việt Nam 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 488, 

Số 2, 

Trang 

254-258 

3/2020 

43 

Tìm hiểu các nguyên 

nhân gây vô sinh ở 

nam giới 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 125, 

Số 1, 

Trang 

119-128 

3/2020 

44 

Đặc điểm lâm sàng 

của nam giới xuất 

tinh sớm: sự khác 

nhau giữa xuất tinh 

sớm nguyên phát và 

thứ phát 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 489, 

Số 1, 

Trang 

216-220 

4/2020 

45 

Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng và cận lâm 

sàng của những bệnh 

nhân vô sinh không 

có tinh trùng mắc hội 

chứng Klinefelter 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 489, 

Số 2, 

Trang 

77-81 

4/2020 

46 

Khảo sát mô hình các 

bệnh nam khoa tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 490, 

Số 1, 

Trang 

224-228 

5/2020 

47 

Đánh giá tình trạng 

rối loạn hoạt động 

tình dục ở nam giới 

trên 45 tuổi có triệu 

chứng đường tiểu 

dưới 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 491, 

Số 2, 

Trang 

168-172 

6/2020 

48 

Vô sinh do tắc nghẽn: 

Khảo sát đặc điểm 

lâm sàng, tinh dịch đồ 

và di truyền 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 128, 

Số 4, 

Trang 

67-77 

6/2020 

49 

Khảo sát mối liên 

quan giữa triệu chứng 

đường tiểu dưới với 

nồng độ PSA và khối 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 133, 

Số 9, 

Trang 

67-78 

11/2020 



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

lượng tuyến tiền liệt ở 

nam giới trên 45 tuổi 

tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

50 

Khảo sát đặc điểm 

tinh dịch đồ của nam 

giới có chức năng 

sinh sản bình thường 

03 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 496, 

Số 2, 

Trang 

279-283 

11/2020 

51 

Khảo sát cấu trúc vi 

thể thành tĩnh mạch 

tinh của những bệnh 

nhân giãn tĩnh mạch 

tinh 

04 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 496, 

Số 2, 

Trang 

252-256 

11/2020 

52 

Ứng dụng phẫu thuật 

nội soi một lỗ điều trị 

thoát vị bẹn ở trẻ nữ 

có sử dụng laser cắt 

ống phúc tinh mạc 

02  

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 134, 

Số 10, 

Trang 

191-197 

12/2020 

53 

Đánh giá giấc ngủ và 

một số yếu tố liên 

quan của người bệnh 

đến khám nam học tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

04 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 134, 

Số 10, 

Trang 

181-190 

12/2020 

54 

The correlation 

between sexual 

behaviors and sexual 

transmitted diseases 

in men 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 141, 

Số 5, 

Trang 

46-52 

6/2021 

55 

Association of sexual 

behaviours and 

premature ejaculation 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 141, 

Số 5, 

Trang 

53-60 

6/2021 

56 

Study on clinical and 

genetic characteristics 

of male patients with 

non-obstructive 

azoospermia 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 141, 

Số 5, 

Trang 

39-45 

6/2021 

57 

Giá trị tiên lượng của 

các thông số tinh dịch 

đồ đối với khả năng 

sinh sản của nam giới 

03 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 143, 

Số 7, 

Trang 

68-76 

8/2021 

58 
Tình trạng lo âu và 

một số yếu tố liên 
03  

Tạp chí 

Nghiên cứu 
  

Tập 147, 

Số 11, 
12/2021 
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quan ở người bệnh 

khám nam học tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

Y học/ISN 

2354-080X 

Trang 

116-122 

59 

Surgical outcome of 

congenital penile 

curvature treatment 

with corporal rotation 

technique 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 148, 

Số 12, 

Trang 

189-195 

12/2021 

60 

Khảo sát nồng độ 

PSA ở những nam 

giới có triệu chứng 

đường tiểu dưới trên 

45 tuổi tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 149, 

Số 1, 

Trang 

160-169 

1/2022 

61 

Khảo sát thể tích 

tuyến tiền liệt ở nam 

giới trên 45 tuổi tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

03 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 498, 

Số 1, 

Trang 

213-217 

1/2022 

62 

Lao mào tinh hoàn 

đơn độc - một bệnh lý 

rất dễ bỏ sót: Báo cáo 

1 ca lâm sàng 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 513, 

Số 1, 

Trang 

194-197 

4/2022 

63 

Tình trạng chức năng 

tình dục của bệnh 

nhân nữ sau khi phẫu 

thuật cột sống tại 

Khoa Ngoại thần kinh 

và Cột sống Bệnh 

viện Đại học Y Hà 

Nội 

02 x 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 513, 

Số 1, 

Trang, 

257-261 

4/2022 

64 

Chuẩn hóa bộ câu hỏi 

IIEF-5 Tiếng Việt và 

ứng dụng trong chẩn 

đoán rối loạn cương 

dương 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 152, 

Số 4, 

Trang 

86-94 

4/2022 

 

65 

Mối liên quan giữa 

chất lượng tinh dịch 

đồ và chỉ số BMI của 

những nam giới tới 

khám tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

02 

 

x 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 514, 

số 1, 

trang 

211- 221 

5/2022 

66 Nghiên cứu đặc điểm 02 x Tạp chí Y   Tập 514, 5/2022 
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nồng độ kẽm và 

fructose trong tinh 

dịch của những bệnh 

nhân vô sinh nam 

không có tinh trùng 

  học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

số 1, 

trang 

333-338 

 

67 

Đánh giá mối liên 

quan giữa đặc điểm 

tĩnh mạch tinh giãn 

trên mô bệnh học và 

chức năng tinh hoàn ở 

bệnh nhân phẫu thuật 

thắt tĩnh mạch tinh 

giãn 

02 

 

x 

 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 514, 

số 2, 

trang 

177- 182 

5/2022 

 

68 

Đặc điểm lâm sàng và 

nguyên nhân gây 

nhiễm trùng qua 

đường tình dục (STI) 

ở Nam giới tại Bệnh 

viện Đại học Y Hà 

Nội 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

 

  

Tập 153, 

Số 5, 

trang 32-

41 

6/2022 

 

69 

Đặc điểm mô học của 

tinh hoàn ở những 

nam giới hiếm muộn 

không có tinh trùng 

tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

 

  

Tập 153, 

Số 5, 

trang 

103-113 

6/2022 

70 

Associated factors of 

depressive symptoms 

in patients with 

erectile dysfunction 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 154, 

số 6, 

trang 

137- 145 

6/2022 

 

71 

Investigation of 

depression among 

male patients with 

erectile dysfunction 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 154, 

số 6, 

trang 61- 

68 

6/2022 

72 

Clinical and 

subclinical features of 

612 cases of 

hematospermia at 

Hanoi medical 

university hospital 

02 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học/ISN 

2354-080X 

  

Tập 154, 

số 6, 

trang 20-

27 

6/2022 

 

- 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: 04 bài (số thứ tự 28, 30, 32, 33) 

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 Số Là tác Tên tạp chí Thuộc danh Tập, số, Tháng, 
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cáo KH tác 

giả 

giả 

chính  

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

trang 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: ..………….. 

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 Module đổi mới Tham gia Văn bản quyết 

định nhân sự 

Trường Đại Văn bản thẩm 

định ban hành 
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đào tạo Đại học 

S2.11 (Sinh sản) 

tham gia số 

3010/QĐ-

ĐHYHN ký 

ngày 

28/07/2020 

học Y Hà Nội số 3127/QĐ-

ĐHYHN ký 

ngày 04 tháng 

08 năm 2020 

2 Module đổi mới 

đào tạo Đại học 

S2.10 (Thận Tiết 

niệu) 

Tham gia Văn bản quyết 

định nhân sự 

tham gia số 

3010/QĐ-

ĐHYHN ký 

ngày 

28/07/2020 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 
Văn bản thẩm 

định ban hành 

số 3127/QĐ-

ĐHYHN ký 

ngày 04 tháng 

08 năm 2020 

 

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, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: ….. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:  

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

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế 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 CK/chương sách XB quốc tế 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. 
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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 28 tháng 06 năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Hoài Bắc 

 


