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Mẫu số 01 

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: Y học; Chuyên ngành: Ngoại Tim mạch và Lồng ngực 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHẠM HỮU LƯ 

2. Ngày tháng năm sinh: 18/08/1976; 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): Thăng Long, Kinh Môn, Hải 

Dương 

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

phố): P212 – K13, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. 

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

Phạm Hữu Lư 

P301 – 18T3, Green Park, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: 0989980168                  Điện thoại di động: 0913572381 

E-mail: phamhuulu@hmu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 
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Từ 10/2001 đến 11/2005: Bác sỹ nội trú Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

Từ 10/2012 đến 12/2015: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngoại lồng ngực, Trường Đại 

học Y Hà Nội 

Từ 03/2006 đến nay: Giảng viên bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội, thực hành tại 

Khoa phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

2020: Giảng viên chính – Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 

Chức vụ hiện nay:  

- Giáo vụ Đại học, Giảng viên chính - Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 

- Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức  

Chức vụ cao nhất đã qua:  

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội 

Địa chỉ cơ quan: số 1, Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: (+84)02 438523798 

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 Đại học ngày 23 tháng 08 năm 2001; số văn bằng: B354529; Ngành: đa 

khoa, Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng Bác sỹ nội trú ngày 10 tháng 10 năm 2006; số văn bằng: C000254; 

Ngành: Ngoại khoa, Nơi cấp bằng BSNT: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 17 tháng 09 năm 2009; số văn bằng: A003140; ngành: Y 

học; chuyên ngành: Ngoại khoa; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam  

- Được cấp bằng Tiến sỹ ngày 16 tháng 03 năm 2016; số văn bằng: 005360; Ngành: Y 

học; chuyên ngành: Ngoại lồng ngực; Nơi cấp bằng TS: 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: ……………………………………………..……………………………………….. 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Y Hà Nội 

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

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Chẩn đoán và điều trị ngoại khoa một số tổn thương tim mạch và lồng ngực 

- Chẩn đoán và điều trị  ngoại khoa u trung thất, u phổi 

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

- Đang hướng dẫn 02 NCS, 01 BSNT, 02 Cao học 

- Đã hướng dẫn: 01CK2, 07 HVCH, 03 BSNT bảo vệ thành công luận văn 

BSCK2/ThS/BSNT  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 cấp cơ sở (CN); 01 sáng 

kiến cải tiến cấp cơ sở (Đồng CN); 01 cấp Nhà nước (CN đề tài nhánh) và tham gia 02 cấp 

Bộ  

- Đã công bố 65 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 ......, trong đó …….. 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): 02 bằng khen cấp Tỉnh và 01 

bằng khen cấp Bộ. 

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: 

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và tham gia xây dựng bộ môn Ngoại, Trường 

Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

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

Nhà trường và các quy định của Bệnh viện. 

- Giáo trình, giáo án được chuẩn bị đầy đủ, cập nhật các kiến thức mới nhất. 

- Luôn chia sẻ, trao đổi kiến thức với sinh viên, học viên và đồng nghiệp. 

- Kết hợp tốt giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và áp dụng kiến thức trong thực hành 

lâm sàng. 

 

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

- Tổng số: 16 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): 
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TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảngtrực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017   1  162 182 344/369/280 

2 2017-2018   2  128 182 310/360/280 

3 2018-2019   2  70 371 441/491/280 

03 năm học cuối 

4 2019-2020   2  125 371 496/546/280 

5 
2020-2021   4 (3 chính, 1 

phụ) 

 
144 371 515/598,3/256 

6 2021- 2022   3  144 371 515/590/256 

 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theoQuyết 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: tiếng Anh, tiếng Pháp 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm ……đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS tại nước: 

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: ……………………...…………………………………. 

 

 

 

 

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


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

 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

Được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (bậc 4) ngày 21 tháng 01 năm 2022; số văn 

bằng: CC003927; Nơi cấp: Trường Đại học Hà Nội, Việt Nam  

 

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

TT 

Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Bùi Văn Bình 
 BSNT X  

2016-2017 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

30/ 11/ 2018 

2 
Nguyễn Đức 

Tuyến 

 CH X  
2017-2018 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

03/ 12/ 2018 

3 
Nguyễn Văn 

Minh 

 BSNT X  
2017-2018 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

30/ 09/ 2019 

4 
Dương Trung 

Hiếu 

 CH X  
2018-2019 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

16/ 12/ 2019 

5 Vũ Văn Bộ 
 CH X  

2018-2019 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

16/ 12/ 2019 

6 Nguyễn Minh Trí 
 BSNT X  

2019-2020 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

08/ 11/ 2021 

7 Lê Văn Thực 
 CH X  

2019-2020 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

15/ 01/ 2021 

8 Dương Văn Minh 
 CH X  

2020-2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/ 02/ 2022 

9 
Nguyễn Mạnh 

Hiệp 

 CK2 X  
2020-2021 

Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/ 02/ 2022 

10 Nguyễn Đức Thái 
 CH  X 

2020-2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/ 02/ 2022 

11 Đoàn Văn Thuỷ 
 CH X  

2020 – 2021 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/ 02/ 2022 

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

 

 

 

 

 

 



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

 

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 

Sổ tay sơ 

cấp cứu 

trước viện 

TK 

Nhà xuất 

bản Hà Nội 

2013 

15  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

79 đến trang 82 

 

        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Bài giảng 

triệu chứng 

học Ngoại 

khoa (dùng 

cho sinh 

viên năm 

thứ 3) 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2021 

23  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

173 đến trang 

191 

- Quyết định công nhận 

GT số 2379/QĐ-ĐHYHN 

ký ngày 07/ 07/ 2020 

- Quyết định XB số 

89/QĐ-XBYH ký ngày 12/ 

04/ 2021 (sách tái bản) 

Nộp lưu chiểu 2021 

ISBN: 978-604-66-4914-4 

3 

Bài giảng 

bệnh học 

Ngoại khoa 

(dùng cho 

sinh viên 

năm thứ 4)  

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2021 

30  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

329 đến trang 

344 và tử trang 

345 đến trang 

357 

- Quyết định công nhận 

GT số 2380/QĐ-ĐHYHN 

ký ngày 07/ 07/ 2020 

- Quyết định XB số 

126/QĐ-XBYH ký ngày 

05/ 05/ 2021(sách tái bản) 

Nộp lưu chiểu 2021 

ISBN:978-604-66-4913-7 

4 

Bệnh học 

ngoại khoa 

– Phần tim 

mạch và 

lồng ngực 

(dùng cho 

học viên 

sau đại 

học) 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2021 

30  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

329 đến trang 

344 và tử trang 

345 đến trang 

357 

- Quyết định công nhận 

GT số 402/QĐ-ĐHYHN 

ký ngày 04/ 03/ 2021 

- Quyết định XB số 

87/QĐ-XBYH ký ngày 12/ 

04/ 2021 

Nộp lưu chiểu 2021 

ISBN:978-604-66-4757-7 

5  

Tài liệu đào 

tạo “Xử trí 

chấn 

thương, vết 

thương 

mạch máu 

ngoại vi” 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2020 

07  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

63 đến trang 70 

và tử trang 79 

đến trang 85 
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6 

Bài giảng 

kỹ năng Y 

khoa 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

73  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

316 đến trang 

321 và từ trang 

322 đến trang 

329 

- Quyết định công nhận 

GT số 2202/QĐ-ĐHYHN 

ký ngày 24/ 05/ 2013 

- Quyết định XB số 

303/QĐ-XBYH ký ngày 

29/ 08/ 2016 (sách tái 

bản) 

Nộp lưu chiểu quý III năm 

2016 

ISBN:978-604-66-1333-6 

7 

Bài giảng 

Phẫu thuật 

nội soi cơ 

bản bản 

Giáo trình 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2017 

16  

Tham gia biên 

soạn từ trang 

230 đến trang 

244 

 

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 

 Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 Kết quả phẫu thuật 

điều trị u tuyến ức tại 

Bệnh viện hữu nghị 

Việt Đức giai đoạn 

2016 – 2020 

CN CT07.2020 

Cấp cơ sở (BV hữu 

nghị Việt Đức) 

04/ 2020 – 

04/ 2021 

04/05/2021 

Khá 

2 Kết quả điều trị ung 

thư phổi không tế bào 

nhỏ bằng phẫu thuật 

nội soi tại Bệnh viện 

hữu nghị Việt Đức 

CN CT08.2020 

Cấp cơ sở (BV hữu 

nghị Việt Đức) 

04/ 2020 – 

04/ 2021 

04/05/2021 

Xuất sắc 

3 Nghiên cứu xây dựng 

chỉ định và qui trình 

kỹ thuật điều trị chấn 

thương, vết thương 

lồng ngực bằng kỹ 

thuật nội soi 

CN đề tài 

nhánh đề tài 

độc lập cấp 

Nhà nước 

ĐTĐL.2009G/18/05 

Cấp nhà nước 

01/ 2009 – 

12/ 2011 

28/05/2012 

Khá 



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

 

4  Túi lấy bệnh phẩm 

trong phẫu thuật phổi 

(nội soi hỗ trợ) 

Đồng CN Cấp cơ sở 2021 19/ 04/ 2021 

Sáng kiến cải tiến 

5 Nghiên cứu ghép tim 

thực nghiệm 

Tham gia đề 

tài cấp Bộ 

Cấp bộ (Bộ Y tế) 2007 – 2009 30/ 09/ 2010 

 

6 Nghiên cứu ứng dụng 

ghép tim trên người 

từ người cho đa tạng 

chết não tại Bệnh 

viện hữu nghị Việt 

Đức 

Tham gia đề 

tài cấp Bộ 

Cấp bộ (Bộ Y tế) 01/ 2011 – 

12/ 2012 

26/ 08/ 2014 

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: 

 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

(đánh 

dấu 

) 

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  

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Năm 

công bố 

Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

1 

Nghiên cứu kết 

quả phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực cấp cứu 

tại bệnh viện 

Việt Đức 

2  
Ngoại khoa 

ISSN:0868-3182 
  

55/5; 

27-33 
2005 

2 

Phồng động 

mạch tạng: 

Chẩn đoán và 

điều trị phẫu 

thuật 

6  
Ngoại khoa 

ISSN:0868-3182 
  

55/5; 

07-17 
2005 

3 

Đánh giá tình 

hình cấp cứu 

chấn thương 

lồng ngực tại 

Bệnh viện Việt 

Đức giai đoạn 

2004 - 2006 

9  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:0686-3174 

  
328/SĐB; 

402-413 
2006 
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4 

Kết quả bước 

đầu phẫu tim hở 

cho trẻ em tại 

Bệnh viện Việt 

Đức 

13  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:0686-3174 

  
328/SĐB; 

77-80 
2006 

5 

Phẫu thuật 

phồng động 

mạch chủ ngực 

tại Bệnh viện 

Việt Đức giai 

đoạn 2020 – 

2006 

6  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:0686-3174 

  
328/SĐB; 

104-109 
2006 

6 

Kết quả bước 

đầu điều trị 

bệnh lý u trung 

thất bằng phẫu 

thuật nội soi 

lồng ngực 

(VATS) tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

6  
Ngoại khoa 

ISSN:1859-1876 
  

57/5; 

39-43 
2007 

7 

Đánh giá tình 

hình cấp cứu 

vết thương – 

chấn thương 

mạch máu 

ngoại vi tại 

bệnh viện Việt 

Đức giai đoạn 

2004 – 2006 

10  
Ngoại khoa 

ISSN:1859-1876 
  

57/1; 

12-19 
2007 

8 

Phồng động 

mạch chủ bụng 

dưới thận vỡ 

mạn tính ăn 

mòn cột sống 

thắt lưng: thông 

báo 2 trường 

hợp 

9  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
352/2; 

283-290 
2008 

9 

Đặc điểm lâm 

sàng và kết quả 

điều trị phẫu 

thuật vết thương 

ngực bụng tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

7  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
352/2; 

557-562 
2008 
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10 

Cắt thùy phổi 

qua phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực: Nhân một 

trường hợp 

thành công tại 

Bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

5  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
352/2; 

443-447 
2008 

11 

Kết quả điều trị 

u trung thất 

bằng phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực tại bệnh 

viện Việt Đức 

8  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
352/2; 

413-420 
2008 

12 

Nghiên cứu 

ghép tim thực 

nghiệm tại 

Bệnh viện Việt 

Đức 

14  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
365/2; 

50-53 
2010 

13 

Kết quả điều trị 

bệnh lý u trung 

thất bằng phẫu 

thuật nội soi 

lồng ngực 

(VATS) tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

6  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
375/SĐB; 

441-445 
2010 

14 

Cắt thùy phổi 

qua phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực tại bệnh 

viện Việt Đức: 

nhân 3 trường 

hợp 

6  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
375/SĐB; 

446-450 
2010 

15 

Phẫu thuật nội 

soi toàn bộ điều 

trị phồng động 

mạch chủ bụng 

dưới thận tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

5  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859 - 1868 

  
375/SĐB; 

330-335 
2010 
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16 

Phồng động 

mạch quay: 

Bệnh lý hiếm 

gặp và nhìn lại 

y văn 

4  
Ngoại khoa 

ISSN:1859-1876 
  

61/1; 

50-53 
2011 

17 

Kết quả bốn ca 

ghép tim đầu 

tiên từ người 

cho đa tạng chết 

não tại Bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

7  
Ngoại khoa 

ISSN:1859-1876 
  

62/4; 

03-10 
2012 

18 

Phồng động 

mạch chi hiếm 

gặp tại Bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

6  
Ngoại khoa 

ISSN:1859-1876 
  

61/SĐB; 

03-10 
2012 

19 

Phẫu thuật thay 

van hai lá với 

đường mở 

xương ức toàn 

bộ qua đường 

rạch da tối thiểu 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
03; 

10-15 
2013 

20 

Kết quả điều trị 

bệnh lý u trung 

thất bằng phẫu 

thuật nội soi 

lồng (VATS) 

ngực tại bệnh 

viện Việt Đức 

3  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
03; 

28-32 
2013 

21 

Phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 

điều trị bệnh lý 

u tuyến ức tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

4  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
09; 

28-33 
2014 

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

Báo quốc tế 

22 

Thoracoscopic 

surgery 

approach to 

mediastinal 

mature 

teratomas: a 

single center 

experience 

7  

Journal of 

Cardiothoracic 

Surgery 

ISSN:1749-8090 

https://doi.org/10.

1186/s13019-020-

1076-7 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF:1.506 

(2020) 

 01 - 06 2020 
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23 

Application of 

homograft for 

intraoperative 

severe 

atheroscleroticti

c iliac vessel 

finding in renal 

transplantation: 

a case report 

 

6  

International 

Journal of Surgery 

Case Reports 

ISSN:2049-3630 

https://doi.org/10.

1016/j.ijscr.2020.1

1.022 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF:0.69 

(2020) 

 
77; 

418-421 
2020 

24 

Surgical 

pulmonary 

embolectomy in 

a multi-trauma 

patient: One – 

center 

experience in 

the resource 

limited setting 

5  

SAGE Open 

Medical Case 

Reports 

ISSN: 2050-313X 

DOI: 

10.1177/2050313

X20953753 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF: 0 

(Q4) 

 
8; 

01-04 
2020 

25 

Nonintubated 

Uniportal 

Video-Assisted 

Thoracoscopic 

Surgery for 

Intrathoracic 

Diseases: Initial 

Results in 

Vietnam 

5 

 

 

 

Innovations 

ISSN: 13511610 

DOI: 

10.1177/15569845

20969746 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF: 1.63 

(2020) 

 

16(1) 

63-67 

 

2021 

26 

An Initial 5-

Year Single-

Center 

Experience of 

365 Patients 

Undergoing the 

Video-Assisted 

Thoracoscopic 

Surgery for Nuss 

Procedure for 

Pectus 

Excavatum in 

Resource-Scare 

Setting 

11  

Frontiers in 

Surgery, ISSN: 

2296875X 

doi: 

10.3389/fsurg.2021

.693562 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF:2.07 

(Q2) 

 08, 1-10 2021 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22102612
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22102612
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22102612
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27 

Rare Condition 

of Intrathoracic 

Phrenic Nerve 

Schwannoma 

Successfully 

Treated with 

Uniportal Video-

Assisted 

Thoracoscopic 

Surgery 

5  

Hindawi 

Case Reports in 

Surgery 

ISSN: 2090-6919 

https://doi.org/10.

1155/2021/32768

43 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF: - 

 

 01 - 04 2021 

28 

Angioplasty and 

angiorrhaphy 

efficiency in 

renal 

transplantationsc

enarios with 

multiple arteries 

and veins 

5  

Asian Journal of 

Surgery 

https://doi.org/10.

1016/j.asjsur.2021

.11.006 

ISI 

Scopus 

PubMed 

IF: 1.99 

(2020) 

 

 01 - 06 2021 

29 

Initial Results on 

Lung 

Transplantation 

in a Vietnamese 

Hospital 

7  

The Journal of 

Heart and Lung 

Transplantation 

Scopus 

PubMed 

 

 

Vol 40, No 

4S, April 

S366 

 

2021 

 

Bài báo trong nước 

30 

Đánh giá kết 

quả sớm phẫu 

thuật cắt thùy 

phổi với đường 

mở ngực tối 

thiểu tại bệnh 

viện Việt Đức 

4  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
13; 

30-33 
2016 

31 

Kết quả điều trị 

u quái trung thất 

bằng phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

4  

Tạp chí Phẫu thuật 

nội soi và nội soi 

Việt Nam 

ISSN:1859-4506 

  
7, 4; 

10-14 
2017 

https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2021.11.006
https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2021.11.006
https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2021.11.006
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32 

Kết quả điều trị 

ung thư phổi 

không tế bào 

nhỏ giai đoạn I 

– II tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

4  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
18; 

03-08 
2017 

33 

Giá trị của 

đường mở ngực 

tối thiểu trong 

phẫu thuật điều 

trị ung thư phổi 

không tế bào 

nhỏ tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
23; 

04-07 
2018 

34 

Kết quả bước 

đầu điều trị ung 

thư phế quản - 

phổi nguyên 

phát không tế 

bào nhỏ giai 

đoạn I bằng 

phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 

một lỗ tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

5  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
23; 

25-31 
2018 

35 

Phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 

điều trị u tuyến 

ức tại Bệnh viện 

hữu nghị Việt 

Đức giai đoạn 

2012 - 2017 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
24; 

61-64 
2018 

36 

Kết quả điều trị 

lõm ngực bằng 

phương pháp 

Nuss cải tiến tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

4  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
22; 

75-81 
2018 
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37 

Kết quả điều trị 

u trung thất sau 

bằng phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
26; 

45-51 
2019 

38 

Kết quả điều trị 

lõm ngực bẩm 

sinh bằng 

phương pháp 

Nuss cải tiến tại 

bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
26; 

05-09 
2019 

39 

Kết quả điều trị 

máu đông, ổ 

cặn màng phổi 

sau chấn 

thương, vết 

thương ngực tại 

bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

bằng phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

nội soi và nội soi 

Việt Nam 

ISSN:1859-4506 

  
9, 3; 

18-22 
2019 

40 

Kết quả phẫu 

thuật điều trị u 

tuyến ức tại 

Bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
30; 

104-109 
2020 

41 

Kết quả phẫu 

thuật nội soi 

lồng ngực điều 

trị ung thư phổi 

không tế bào 

nhỏ tại Bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

2  

Tạp chí Phẫu thuật 

nội soi và nội soi 

Việt Nam 

ISSN:1859-4506 

  
10/3; 

20-25 
2020 
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42 

Kết quả ca ghép 

phổi đầu tiên từ 

người cho chết 

não tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

20  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
498/1; 

226-231 
2021 

43 

Kết quả phẫu 

thuật kết hợp 

xương sườn gãy 

bằng tấm nẹp 

vít tại bệnh viện 

hữu nghị Việt 

Đức 

4  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
31; 

39-46 
2021 

44 

Vỡ phế quản 

chính bên trái 

do chấn thương: 

Nhân một 

trường hợp điều 

trị thành công 

và nhìn lại y 

văn 

9  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
503/2; 

110-114 
2021 

45 

U ký sinh trùng 

(sán dây lợn) 

trong cơ thất 

phải - Nhân một 

trường hợp điều 

trị thành công 

và nhìn lại y 

văn 

11  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
505/2; 

110-114 
2021 

46 

Kết quả điều trị 

tràn khí màng 

phổi tự phát 

nguyên phát 

bằng phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực tại Bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

3  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
504/1; 

251-254 
2021 
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47 

Đánh giá thực 

trạng liệu pháp 

tập thở ở bệnh 

nhân chấn 

thương ngực có 

dẫn lưu màng 

phổi tại Trung 

tâm tim mạch – 

lồng ngực, bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
507/1; 

254-257 
2021 

48 

Kết quả phẫu 

thuật nội soi 

lồng ngực một 

lỗ điều trị ung 

thư phổi không 

tế bào nhỏ giai 

đoạn sớm tại 

bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
507/1; 

220-224 
2021 

49 

Kết quả điều trị 

chấn thương 

ngực kèm theo 

chấn thương sọ 

não có dẫn lưu 

màng phổi đơn 

thuần tại bệnh 

viện hữu nghị 

Việt Đức 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
507/1; 

174-177 
2021 

50 

Chỉ định ghép 

phổi: Cập nhật 

y văn và thực 

tiễn áp dụng tại 

bệnh viện Việt 

Đức 

10  

Tạp chí Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam 

ISSN:0866-7551 

  
32; 

47-57 
2021 

51 

Báo cáo ca lâm 

sàng phẫu thuật 

thành công điều 

trị rò nội mạch 

type 1A sau 

phẫu thuật vòi 

voi cải tiến 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
507/2; 

99-101 
2021 
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52 

Ung thư biểu mô 

nhú tuyến giáp 

biến thể tế bào 

cao có đột biến 

gen BRAF 

(V600E): Nhân 

một trường hợp 

ở bệnh nhân 

bướu giáp thòng 

trung thất tại 

Bệnh viện Việt 

Đức 

6  

Tạp chí ung thư 

học Việt Nam 

ISSN: 1859-400 

  
1; 

51 – 55 
2021 

53 

Phẫu thuật 

thành công điều 

trị ung thư hai 

cơ quan trên 

cùng một bệnh 

nhân - Nhân 

một trường hợp 

tại Bệnh viện 

hữu nghị Việt 

Đức 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
510/1; 

107-109 
2022 

54 

Rò khí kéo dài 

sau phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực cắt thuỳ 

phổi do ung thư 

phổi không tế 

bào nhỏ tại 

bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
512/1; 

168-170 
2022 

55 

U lympho thể 

tại tim – Nhân 

một trường hợp 

lâm sàng 

2  

Tạp chí Ngoại 

khoa và phẫu 

thuật nội soi Việt 

Nam 

  
12/ 1; 

43 - 48 
2022 

56 

Phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 

một lỗ điều trị 

ung thư phổi 

không tế bào 

nhỏ ở bệnh 

nhân cao tuổi – 

Nhân một 

trường hợp lâm 

sàng 

2  

Tạp chí Ngoại 

khoa và phẫu 

thuật nội soi Việt 

Nam 

  
12/1; 

29 - 33 
2022 
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57 

Biến chứng thần 

kinh sau phẫu 

thuật động 

mạch chủ ngực 

với kỹ thuật vòi 

voi cải tiến 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
513/1; 

42-46 
2022 

58 

Chăm sóc dẫn 

lưu màng phổi 

và lý liệu pháp 

hô hấp ở bệnh 

nhân chấn 

thương ngực 

kèm theo chấn 

thương sọ não 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
513/1; 

242-245 
2022 

59 

Biến chứng của 

kỹ thuật phẫu 

thuật Nuss cải 

tiến trong điều 

trị lõm ngực 

bẩm sinh 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
512/2; 

236-239 
2022 

60 

Biểu hiện 

nhược cơ trong 

nhóm u tuyến 

ức và điều trị 

ngoại khoa 

bằng phẫu thuật 

nội soi lồng 

ngực 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
512/2; 

171-174 
2022 

61 

Chỉ định phẫu 

thuật nội soi 

lồng ngực trong 

điều trị tràn khí 

màng phổi tự 

phát tiên phát: 

Cập nhật y văn 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
513/1; 

264-268 
2022 

62 

Vai trò của 

phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 

trong điều trị u 

trung thất 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
513/2; 

222-225 
2022 
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63 

Cắt thuỳ phổi 

nạo vét hạch 

điều trị ung thư 

phổi không tế 

bào nhỏ giai 

đoạn sớm bằng 

phẫu thuật nội 

soi lồng ngực 

một lỗ 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
513/2; 

294-298 
2022 

64 

Điều trị ngoại 

khoa với bệnh 

lý u tuyến ức 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
514/2; 

37-40 
2022 

65 

Vai trò của 

đường mở ngực 

bên xâm lấn tối 

thiểu trong cắt 

thuỳ phổi kèm 

nạo vét hạch 

điều trị ung thư 

phổi không tế 

bào nhỏ 

2  

Tạp chí y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-1868 

  
514/2; 

156-159 
2022 

 

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

mà ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 03 (22, 25, 

27) 

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 và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 

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

Túi lấy bệnh phẩm trong phẫu 

thuật phổi (nội soi hỗ trợ) 

Bệnh viện 

hữu nghị 

Việt Đức 

19/ 04/ 2021 Đồng tác giả 02 

2      

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

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

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

thưởng quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

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

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

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

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Module đổi mới 

đào tạo Đại học 

S2.6 (Hô hấp) 

Tham gia 

Văn bản quyết 

định nhân sự 

tham gia số 

3010/QĐ-

ĐHYHN ký 

ngày 

28/07/2020 

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*: 
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a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 

………… 

- Giờ giảng dạy 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….…… 

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

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

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

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

c) Nghiên cứu khoa học 

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

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

…….………………………………………………………………………………………… 

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

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

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

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

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình vàsách 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 

 

Phạm Hữu Lư 

 


