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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: Nha khoa 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN TẤN TÀI 

2. Ngày tháng năm sinh: 05/01/1962 ; 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 Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh 

Thừa Thiên-Huế 

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

phố): 33 Ông Ích Khiêm, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 33 Ông Ích Khiêm, Phường 

Thuận Hòa, Thành phố Huế 

Điện thoại di động: 0913431184   

E-mail: trantantai@hueuni.edu.vn 

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

- Từ tháng 12 năm 1986 đến 12 năm 1990: Phó khoa Ngoại Sản, Trung tâm Y tế Hương 

Phú, Thừa Thiên-Huế. 

- Từ tháng 01 năm 1991 đến 12 năm 1992: Phó khoa Ngoại Sản, Trung tâm Y tế Phú Vang, 

TT-Huế. 
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- Từ tháng 01 năm 1993 đến 7 năm 2001: Trưởng phòng khám Răng Hàm Mặt, phụ trách 

Nha học đường, Trung tâm Y tế Phú Vang, TT-Huế. 

- Từ tháng 10 năm 1992 đến 10 năm 1993: học chuyên khoa sơ bộ Răng Hàm Mặt tại Bệnh 

viện Trung ương Huế 

- Từ  tháng 10 năm 1996 đến 10 năm 1998: học chuyên khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt tại trường 

Đại học Y khoa Huế.  

- Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 4 năm 2005: Bác sĩ phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc 

Trung Tâm nghiên cứu Y học lâm sàng, sau này là bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế. 

- Từ tháng 4 năm 2005 được tuyển dụng vào viên chức Đại học Huế, công tác tại Khoa Răng 

Hàm Mặt Trường Đại học Y-Dược. 

- Từ 11 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006: Học Thạc sĩ Y tế Công cộng tại Đại học Y-Dược, 

Đại học Huế. 

- Từ 10 năm 2007 đến tháng 11 năm 2009: Học Chuyên khoa cấp II Răng Hàm Mặt tại 

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế. 

- Từ tháng 4 năm 2008: Phó trưởng khoa Liên chuyên khoa hệ Ngoại, Bệnh viện Đại học 

Y-Dược Huế. 

- Từ tháng 3 năm 2009 được chính thức chuyển xếp ngạch giảng viên (mã ngạch: 15.111). 

- Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 năm 2016: Phó trưởng khoa TMH - Mắt - RHM, Bệnh 

viện Đại học Y-Dược Huế; Trưởng bộ môn Cấy ghép nha khoa và phẫu thuật trong miệng; 

Trợ lý giáo tài Khoa Răng Hàm Mặt; Chủ tịch công đoàn bộ phận Khoa Răng Hàm Mặt. 

- Từ 12 năm 2011 đến tháng 10 năm 2016: Học Nghiên cứu sinh Y tế Công cộng nghiên 

cứu về Nha cộng đồng tại Đại học Y-Dược, Đại học Huế. 

- Từ tháng 01 năm 2015 đến 3 năm 2018: Phó trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại học 

Y Dược Huế, Trưởng bộ môn Cấy ghép nha khoa và phẫu thuật trong miệng, Phó trưởng 

khoa TMH - Mắt - RHM, Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế; Bí thư chi bộ khoa Răng Hàm 

Mặt. 

- Từ tháng 10/2016: Ngạch giảng viên chính Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y-Dược, 

Đại học Huế. 

- Từ 3/2018 đến nay: Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y-Dược Huế, Trưởng 

bộ môn Phẫu thuật trong miệng, Cấy ghép nha khoa- Nha chu; Trưởng phòng khám Răng 

Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế; Bí thư chi bộ khoa Răng Hàm Mặt. 
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Chức vụ: Hiện nay: Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y-Dược Huế, Trưởng 

bộ môn Phẫu thuật trong miệng, Cấy ghép nha khoa- Nha chu; Trưởng phòng khám Răng 

Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế; Bí thư chi bộ khoa Răng Hàm Mặt; 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y-Dược Huế. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ cơ quan: 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

Điện thoại cơ quan: 0234.3822173  

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 25 tháng 09 năm 1990; số văn bằng: A57074; ngành: Y Khoa, 

chuyên ngành: Ngoại sản ; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y khoa Huế 

- Được cấp bằng ThS ngày 26 tháng 11 năm 2007; số văn bằng: 0033519; ngành: Y Khoa; 

chuyên ngành: Y tế công cộng; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Huế 

- Được cấp bằng TS ngày 05 tháng 10 năm 2016; số văn bằng: 0000010; ngành: Y Khoa; 

chuyên ngành: Y tế công cộng; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Y Dược, 

Đại học Huế 

- 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 Đại học Huế (Hội 

đồng III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y). 

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: 

- Nghiên cứu thực trạng bệnh răng miệng và các giải pháp can thiệp cộng đồng dự phòng 

sâu răng. 

- Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ lành thương sau phẫu thuật nhổ răng khôn. 

- Nghiên cứu bệnh lý nha chu ở một số bệnh nội khoa phổ biến: đái tháo đường tip 2, bệnh 

mạch vành, tăng huyết áp. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
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- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 14 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

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

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 01 đề tài cấp Bộ,  05 đề tài NCKH cấp 

Đại học Huế và 06 đề tài NCKH cấp Trường; 

- Đã công bố (số lượng) 44 bài báo khoa học, trong đó 06 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 04, trong đó 04 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):  

- Các hình thức thi đua khen thưởng đã được ghi nhận ( từ Bằng khen Tỉnh, Bộ hoặc tương 

đương trở lên) 

TT Năm  

Hình thức, Nội dung khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm quyết 

định công nhận danh hiệu 

thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

1. 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế về 

hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên đạt giải nhất tại Hội nghị 

KHCN tuổi trẻ các trường Y-Dược 

Việt Nam lần thứ XV 

Quyết định số 1618/QĐ-BYT, 

cấp ngày 12/5/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Y Tế 

2. 2014 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2011-2012 và 2012-

2013 

Quyết định số 932/QĐ-

BGDĐT, cấp ngày 17/3/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

3. 2016 Giấy khen của Ban chấp hành công 

đoàn Đại học Huế về thành tích xuất 

sắc trong hoạt động công đoàn 2015-

2016 

Quyết định số 07/QĐ-CĐ, cấp 

ngày 10/8/2016 của Ban chấp 

hành công đoàn Đại học Huế 

3.  2017 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ về 

việc đã có thành tích  xuất sắc tiêu biểu 

trong công tác từ năm học 2013-2014 

và 2015-2016 

Quyết định số 195/QĐ-

BGDĐT, cấp ngày 16/01/2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4. 2017 Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú do Chủ 

tịch nước trao tặng  

Quyết định số 367/QĐ-CTN, 

cấp ngày 24/02/2017 của Chủ 

tịch nước 

5. 2019 Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế 

về thành tích xuất sắc trong xây dựng 

và phát triển Khoa Răng Hàm Mặt 

trong giai đoạn 1999-2019 

Quyết định số 1518/QĐ-ĐHH, 

cấp ngày 14/11/2019 của Giám 

đốc Đại học Huế 
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6. 2021 Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ 

Đại học Huế về thành tích nổi bật trong 

năm 2020 

Quyết định số 55-QĐ/ĐU cấp 

ngày 12/3/2021 của Ban chấp 

hành Đảng bộ Đại học Huế 

7. 2021 Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế 

về việc đã có công trình khoa học đăng 

tải trên Tạp chí khoa học quốc tế có uy 

tín năm học 2020-2021 

Quyết định số 1767/QĐ-ĐHH, 

cấp ngày 16/11/2021 của Giám 

đốc Đại học Huế 

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): ……………………………………………………………………. 

 

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: là giảng viên chính của Khoa Răng 

Hàm Mặt Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, tôi nhận thấy mình đã có nhiều cố gắng 

trong công tác, trong học tập, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính là giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân, đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của 

Trường Đại học Y-Dược Huế, của Đại học Huế cũng như đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong khu vực. Tôi đã luôn hoàn thành tốt các công việc từ 

việc xây dựng chương trình đào tạo mới, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ cho Khoa, đảm nhiệm 

công tác giảng dạy, điều trị tại Bệnh viện, hướng dẫn luận văn, luận án, chấm luận văn, luận 

án tốt nghiệp đại học, Sau đại học. Xác định được hoạt động nghiên cứu khoa học là nền 

tảng cho sự phát triển và là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phục vụ 

công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Thời gian qua, tôi đã chủ trì, tham gia nhiều đề 

tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận văn, luận án cho sinh viên, học viên sau đại học 

và cùng các đồng nghiệp nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, được sự phân công của nhà Trường, 

bản thân còn tham gia công tác quản lý của Khoa, của Bệnh viện. Với cương vị của một 

giảng viên và một bác sĩ, tôi đã cố gắng không ngừng để làm tốt ba nhiệm vụ chính là giảng 

dạy, điều trị cho bệnh nhân và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, luôn phấn đấu là người 

thầy giáo hết lòng vì sinh viên, một người thầy thuốc có y đức và giỏi về chuyên môn, một 

cán bộ nghiên cứu khoa học nghiêm túc và làm việc có phương pháp. 

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 3 tháng 

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

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

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2016-2017   01 CK2 01 309 156,5 465,5/680,3/146 

 

2 
2017-2018   02CK2 

01 ThS 

01 192 240 
     432/739,3/146 

3 2018-2019   01 CK2 01 229 292,5 521,5/899,2/146 
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02 ThS 

03 năm học cuối 

4 
2019-2020    01 CK2 

01 ThS 

01 226 404,3 630,3/920,4/146 

5 

2020-2021   01 CK2 

01 ThS 

1 BSNT 

01 258 314,3 572,3/974,1/146 

6 

2021-2022   01 CK2 

01 BSNT 

(Dự kiến bảo 

vệ 12/2022) 

0 322 340,5 662,5/989,5/146 

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

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh Văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

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

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: 

………. 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): B2 Châu Âu 

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

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/B

SNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/ 

CK2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

 

 

   

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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1.  Đặng Vui  CK2  × 2011-2013 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

30/12/2013 

Số 5383/QĐ-

BYT 

2.  
Nguyễn Đức 

Tịnh 
 CK2  × 2012-2014 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

26/12/2014 

Số 5325/QĐ-

BYT 

3.  
Nguyễn Văn 

Khoa 
 CK2 ×  2015-2017 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

06/12/2017 

Số 2802/QĐ-

ĐHYD 

4.  
Nguyễn Thị 

Mai Hương 
 CK2 ×  2016 - 2018 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

25/12/2018 

Số 4141/QĐ-

ĐHYD 

5.  
Ngô Nhật 

Phương 
 CK2 ×  2016 - 2018 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

25/12/2018 

Số 4141/QĐ-

ĐHYD 

6.  
Nguyễn Đức 

Thiền 
 HVCH ×  2016 - 2018 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

25/12/2018 

Số 1873/CH-

YD 

7.  Lê Đình Đại  CK2 ×  2017 - 2019 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

25/12/2019 

Số 4092/QĐ-

ĐHYD 

8.  
Đặng Thùy 

Nhung 
 HVCH ×  2017 - 2019 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

24/12/2019 

Số 1957/CH-

YD 

9.  Huỳnh Tú Uyên  HVCH ×  2017 - 2019 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

24/12/2019 

Số 1961/CH-

YD 

10.  Đặng Văn Trí  CK2 ×  2018 - 2020 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

31/12/2020 

Số 3529/QĐ-

ĐHYD 

11.  
Nguyễn Thị 

Kim Anh 
 HVCH ×  2018 - 2020 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

31/12/2020 

Số 087/CH-

2020 

12.  Trịnh Sanh  CK2 ×  2019 - 2021 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

14/4/2022 

Số 1229/QĐ-

ĐHYD 

13.  
Hoàng Vũ 

Minh 
 HVCH ×  2019 - 2021 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

14/4/2022 

Số 109/CH-

2022 

14.  Võ Khắc Tráng  BSNT ×  2018 - 2021 

Trường 

ĐHYD,  

Đại học Huế 

14/4/2022 

Số 1233/QĐ-

ĐHYD 

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 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 
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năm xuất 

bản 

trang … đến 

trang) 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giáo trình giảng 

dạy thực địa 

 

GT 

NXB Đại 

học Huế, 

2012 

59  

186-190 

230-239 

240-245 

 

Số 1448/GXN-

ĐHYD 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 
Giáo trình giải 

phẫu răng 
GT 

NXB Đại 

học Huế, 

2019 

08 × 

25-35 

118-129 

130-147 

Số 1448/GXN-

ĐHYD 

3 

Sâu răng trẻ em 

Mô hình can 

thiệp cộng đồng 

dựa trên bằng 

chứng 

CK 

NXB Đại 

học Huế, 

2021 

01 × Toàn bộ  
Số 1448/GXN-

ĐHYD 

4 

Các biện pháp 

cải thiện lành 

thương trong 

phẫu thuật răng 

khôn 

CK 

NXB Đại 

học Huế, 

2022 

01 × Toàn bộ 
Số 1448/GXN-

ĐHYD 

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: 02 [3], [4]. 

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 đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị phẫu thuật 

bệnh lý quanh chóp răng 

CN 72/09  

Cấp Trường 

2009-2010 16/03/2010 

Xếp loại: Đạt 

2 

Khảo sát mối liên quan 

giữa sự lành thương sau 

phẫu thuật răng khôn hàm 

dưới với mức độ mọc 

lệch- ngầm 

CN 71/10 

Cấp Trường 

 

2010-2011 

 

26/6/2011 

Xếp loại: Đạt 
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3 

Đánh giá kết quả ứng 

dụng kỹ thuật cấy ghép 

nha khoa (implant) trong 

phục hình. 

TG B2009-

DHH04-50 

Cấp Bộ 

2009-2011 11/01/2012 

Xếp loại: Khá 

4 

Xác định một số yếu tố 

ảnh hưởng đến bệnh sâu 

răng của học sinh tiểu học 

ở một số vùng tỉnh Thừa 

Thiên Huế và thử nghiệm 

một số giải pháp can thiệp 

cộng đồng 

CN DHH2013-

04-24.  

Cấp Đại học 

Huế 

2013-2015 24/12/2015 

Xếp loại: Tốt 

5 

Nghiên cứu kết quả điều 

trị tụt nướu bằng kỹ thuật 

ghép luồn mô liên kết 

CN 80/14 

Cấp Trường 

2014-2015 29/12/2015 

Xếp loại: Đạt 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

6 

Nghiên cứu đánh giá kết 

quả điều trị phẫu thuật 

toàn diện dị tật bẩm sinh 

khe hở môi vòm miệng tại 

Huế 

TG DHH2016-

04-60  

Cấp Đại học 

Huế 

2017-2019 04/04/2019 

Xếp loại: Tốt 

7 

Khảo sát mòn răng và các 

yếu tố liên quan ở người 

trên 18 tuổi đến khám tại 

Bệnh viện Đại học Y 

Dược Huế 

CN 59/17 

Cấp Trường 

2017-2018 23/4/2019 

Xếp loại: Đạt 

8 

So sánh hiệu quả của trâm 

quay liên tục Hyflex và 

trâm tay thông thường 

trong điều trị nội nha ở 

ống tủy ngoài gần của 

răng cối lớn thứ nhất hàm 

dưới. 

CN 18BV/18 

Cấp Trường 

 

2018-2019 13/12/2019 

Xếp loại: Đạt 

9 

Khảo sát tình trạng nha 

chu ở bệnh nhân mắc 

bệnh mạch vành tại Bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Huế 

CN 77/19 

Cấp Trường 

2019-2020 27/12/2021 

Xếp loại: Đạt 

10 

Nghiên cứu chẩn đoán và 

điều trị phẫu thuật u tuyến 

nước bọt mang tai 

TG DHH2019-

04-93  

Cấp Đại học 

Huế 

2019-2021 01/4/2022 

Xếp loại: Tốt 

11 

Đánh giá tái tạo khe hở 

xương ổ răng bằng màng 

fibrin giàu tiểu cầu kết 

hợp với bột xương nhân 

tạo 

TG DHH2019-

04-89  

Cấp Đại học 

Huế 

2019-2021 13/4/2022 

Xếp loại: Tốt 
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12 

Thực trạng sâu răng và 

hiệu quả của các biện 

pháp dự phòng sâu răng 

cho trẻ từ 3 -5 tuổi ở một 

sô trường mầm non tại 

thành phố Huế 

CN DHH2020-

04-131  

Cấp Đại học 

Huế 

2020-2022 22/6/2022 

Xếp loại: Tốt 

 

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

TK: Thư ký, TG: Tham gia. 

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 

Nhân một trường hợp nang 

thân răng với nhiều răng 

ngầm hiếm gặp 
03 X 

Thông tin Y 

Dược học, Bệnh 

viện trường Đại 

học Y khoa Huế 

  

số 1  

tr. 129-

133 

2006 

2 

Nghiên cứu tình hình mắc 

bệnh sâu răng và bệnh 

quanh răng ở học sinh 

trung học phổ thông thành 

phố Huế 

02 X 

Y Học Thực 

Hành 

ISSN 0866-7241 

  

Số 568 

tr.703-

710  

Tháng 

4/2007 

3 

Khảo sát hiệu quả ghép 

Bioporites vào ổ răng ngay 

sau phẫu thuật nhổ răng  02 X 

Y Học Thực 

Hành 

ISSN 1859-1663 

  

Số 

648+64

9 

tr. 365-

370 

Tháng 

3/2009 

4 

Khảo sát mối liên quan 

giữa sự lành thương sau 

phẫu thuật răng khôn hàm 

dưới với mức độ mọc lệch-

ngầm 

01 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 1, 

số 05 

tr.116-

123 

Tháng 

10/2011 

5 

Đánh giá kết quả phục hình 

trên cấy ghép nha khoa tại 

Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Huế  

12  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Số 06 

tr.23-

29 

Tháng 

12/2011 
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6 

Khảo sát đặc điểm lâm 

sàng, x-quang và kết quả 

điều trị phẫu thuật bệnh lý 

viêm quanh chóp mạn 

02 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Số 16 

tr.54-

61 

Tháng 

8/2013 

7 

Oral diseases status, 

knowledge, attitude and 

practice of oral health 

among primary school’s 

pupils in Hue city in 2014. 

03 X 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 1859-3836 

  

Số 6 

tr.28-

33 

Tháng 

6/2014 

8 

Thực trạng bệnh răng miệng 

và kiến thức, thực hành về 

chăm sóc răng miệng của 

học sinh tiểu học ở thành 

phố Huế và miền núi tỉnh 

Thừa Thiên-Huế. 

03 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Số 

22+23 

tr.177-

184 

Tháng 

11/2014 

9 

Đánh giá kết quả điều trị tụt 

nướu bằng kỹ thuật ghép mô 

liên kết dưới biểu mô 
02 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Số 

28+29 

tr.29-

35 

Tháng 

11/2015 

10 

Ảnh hưởng của các loại vạt 

sử dụng trong phẫu thuật 

răng khôn hàm dưới lệch 
02 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Số đặc 

biệt 

tr.101-

107 

Tháng 

5/2015 

11 

Clinical features of patients 

with cleft lip and palate 

treated at Hue University 

hospital in collaboration 

with Chonbuk National 

University, Korea 

05  

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 1859-3836 

  

Số 7 

tr.15-

19 

Tháng 

7/2015 

12 

Xác định yếu tố nguy cơ sâu 

răng ở học sinh một số 

trường tiểu học thuộc tỉnh 

Thừa Thiên-Huế. 

03 

 
X 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành 

ISSN 1859-1663 

  

Số 10 

(979) 

tr.92-

95 

Tháng 

10/2015 

13 

Thực trạng bệnh sâu răng và 

các yếu tố liên quan sâu 

răng ở học sinh tiểu học tại 

một số vùng của tỉnh Thừa 

Thiên-Huế. 

05 X 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành 

ISSN 1859-1663 

  

Số 10 

(980) 

tr.66-

71 

Tháng 

10/2015 
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14 

Hiệu quả can thiệp dự 

phòng sâu răng ở học sinh 

tiểu học tại một số vùng của 

tỉnh Thừa Thiên-Huế. 

03 X 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành 

ISSN 1859-1663 

  

Số 983 

tr.113-

118 

Tháng 

10/2015 

15 

Tình hình bệnh sâu răng, 

viêm lợi và một số yếu tố 

liên quan ở học sinh trường 

tiểu học Phú Hòa thành phố 

Huế 

02 X 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành 

ISSN 1859-1663 

  

Số 6 

(1014) 

tr.55-

59 

Tháng 

6/2016 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

16 

Phương pháp phẫu thuật u 

đa hình tuyến mang tai bảo 

tồn dây thần kinh VII: báo 

cáo 1 trường hợp tại bệnh 

viện trường Đại học Y 

Dược Huế 

04  

Kỹ yếu khoa học 

BV Trường Đại 

học Y Dược Huế 

NXB Đại học 

Huế 

  
tr. 305-

310. 

Tháng 

4/2018 

17 

Khảo sát mòn răng và các 

yếu tố liên quan ở người 

trên 18 tuổi đến khám tại 

bệnh viện Đại học Y Dược 

Huế 

02 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 8 

(03) 

tr.42-

47 

Tháng 

6/2018 

18 

Đánh giá những biến dạng 

môi mũi ở bệnh nhân sau tạo 

hình khe hở môi một bên lần 

đầu. 

03  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 

8(05) 

tr.65-

71 

Tháng 

10/2018 

19 

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

nhổ răng khôn hàm dưới 

lệch ngầm có sử dụng laser 

công suất thấp. 

03 

    X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 8 

(06) 

tr.130-

137 

Tháng 

12/2018 

20 

Thực trạng bệnh nha chu, 

kiến thức, thái độ, thực hành 

và nhu cầu điều trị ở phụ nữ 

mang thai 

02 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 8 

(06) 

tr.138-

144 

Tháng 

12/2018 

21 

Khảo sát vị trí đỉnh viền 

nướu và tỷ lệ chiều cao gai 

nướu ở nhóm răng trước 

hàm trên 

03 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 8 

(06) 

tr.145-

150 

Tháng 

12/2018 
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22 

Đánh giá kết quả cấy ghép 

nha khoa tức thì sau nhổ 

răng 
03 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 8 

(06) 

tr.196-

202 

Tháng 

12/2018 

23 

So sánh hiệu quả của trâm 

quay liên tục Hyflex và trâm 

tay thông thường trong điều 

trị nội nha ở ống tủy ngoài 

gần của răng cối lớn thứ nhất 

hàm dưới 

03 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 9 

(02) 

tr.68-

77 

Tháng 

4/2019 

24 

Nghiên cứu áp dụng phương 

pháp Champy trong điều trị 

gãy góc xương hàm dưới 
05  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 9 

(02) 

tr.91-

98 

Tháng 

4/2019 

25 

Đánh giá sự vững ổn lâm 

sáng ở bệnh nhân được cấy 

ghép nha khoa tức thì sau 

nhổ răng ở nhóm răng cửa 

và tiền hàm hàm trên 

03  

Tạp chí Y Học 

Thực Hành 

ISSN 1859-1663 

  

Số 10 

(1114) 

tr.129-

132 

Tháng 

11/2019 

26 

Caries status and risk 

factors among urban and 

rural primary students in 

Thua Thien Hue province, 

Vietnam. 

04 X 

Journal of 

Global Health 

Science. 

ISSN: 2671-

6933. 

  
2 (2): 

e27 

Tháng 

11/2020 

27 

Impact of School-Based 

Oral Health Education on 

Vietnamese Adolescents: A 

6-Month Study 

07  

International 

Journal of 

Environmental 

Research and  

Public Health 

ISSN: 1660- 

4601 

ISI (SCIE) 

(Q2 tại 

thời 

điểm năm 

2021) 

IF: 3.364 

 
18(5) 

2715 

Tháng 

3/2021 

28 

Establishment and 

Characterization of Rabbit 

Model for Alveolar Bone 

Regeneration 

05  

Journal of  

International 

Dental and  

Medical 

Research 

ISSN 1309-

100X 

Scopus 

(Q3 tại 

thời 

điểm 

2021) 

IF: 0.855 

 

 

14(3): 

887-

895 

Tháng 

5/2021 
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29 

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, 

x quang và kết quả điều trị 

phẫu thuật gãy xương hàm 

trên 

03 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 11 

(4) 

tr.87-

94 

Tháng 

8/2021 

30 

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

gãy phức hợp hàm - gò má 

theo đường rạch trán – thái 

dương 

03 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 11 

(5) 

tr.99-

105 

Tháng 

10/2021 

31 

Effect of Two Nonsurgical 

Periodontal Treatment 

Modalities in Type 2 

Diabetes Mellitus Patients 

with Chronic Periodontitis: 

A Randomized Clinical 

Trial 

04 X 

The Journal of 

Contemporary 

Dental Practice 

ISSN: 1526-

3711 

Scopus 

(Q3 tại 

thời 

điểm 

2021) 

IF: 0.902 

 

 

22(11):

1275-

1280 

Tháng 

11/2021 

32 

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

u hỗn hợp tuyến nước bọt 

mang tai 
04 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 11 

(6) 

tr.115-

123 

Tháng 

12/2021 

33 

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng u tuyến 

nước bọt mang tai tại bệnh 

viện trường Đại học Y Dược 

Huế 

09  

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 11 

(6) 

tr.37-

43 

Tháng 

12/2021 

34 

Các yếu tố liên quan đến kết 

quả điều trị phẫu thuật gãy 

xương gò má cung tiếp bằng 

nẹp vít nhỏ 

02 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 11 

(6) 

tr.131-

136 

Tháng 

12/2021 

35 

Current status of oral 

disease among 3-5 year-old 

children in some 

kindergartens in Hue city in 

2019 

04 X 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 1859-3836 

  
11 (7) 

77-83 

Tháng 

12/2021 

36 

Periodontal status in 

hypertensive patients at Hue 

University of 

04 X 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy 

ISSN 1859-3836 

  

11 (7) 

101-

106 

Tháng 

12/2021 

http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Nghien_cuu_dac_diem_lam_sang__can_lam_sang_va_danh_gia_ket_qua_dieu_tri_u_tuyen_nuoc_bot-20554&Nam=2021&id=1212
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Nghien_cuu_dac_diem_lam_sang__can_lam_sang_va_danh_gia_ket_qua_dieu_tri_u_tuyen_nuoc_bot-20554&Nam=2021&id=1212
http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Nghien_cuu_dac_diem_lam_sang__can_lam_sang_va_danh_gia_ket_qua_dieu_tri_u_tuyen_nuoc_bot-20554&Nam=2021&id=1212
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Medicine and Pharmacy 

Hospital 

37 

Thực trạng bệnh quanh 

răng và các yếu tố liên 

quan ở người cao tuổi 

thành phố Huế 

03 X 

Tạp chí Y tế 

Công cộng 

ISSN 1859-1132 

  

Số 57 

tr.23-

32 

Tháng 

12/2021 

38 

Adherence to COVID-19 

Preventive Measures among 

Dental Care Workers in 

Vietnam: An Online Cross-

Sectional Survey 

06 X 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and  

Public Health 

ISSN: 1660- 

4601 

ISI (SCIE) 

(Q2 tại 

thời 

điểm năm 

2022) 

IF: 3.364 

 
19(1):4

81 

Tháng 

01/2022 

39 

Khảo sát tình trạng nha chu 

ở bệnh nhân mắc bệnh mạch 

vành tại bệnh viện trường 

Đại hoc Y Dược Huế 

03 X 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN 1859-3836 

  

Tập 12 

(1) 

tr.47-

53 

Tháng 

02/2022 

40 

Nghiên cứu in vitro tác dụng 

của gel glycerine và băng 

mylar lên khả năng khít sát 

bề mặt của inlay gắn bằng 

composite 

02 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-

3836 

  

Tập 12 

(1) 

tr.39-

46 

Tháng 

02/2022 

41 

Community-based 

Interventions to Prevent 

Dental Caries among 

Kindergarten Children in 

Vietnam: A 12-month 

Study of Field Trial 

07 X 

The Journal of 

Contemporary 

Dental Practice 

ISSN: 1526-

3711 

Scopus 

(Q3 tại 

thời 

điểm 

2022) 

IF: 0.902 

 

 

23(2) 

135-

142 

Tháng 

02/2022 

42 

Use of Septal Cartilage in 

Rhinoplasty to Correct 

Nasal Deformity After 

Unilateral Cleft Lip and 

Palate Surgery 

05  

Clinical, 

cosmetic and 

investigational 

dentistry 

ISSN: 1178-

7015  

Scopus 

(Q3 tại 

thời 

điểm 

2022) 

IF: 1.667 

 

 

Volum

e 14 

131-

140 

Tháng 

5/2022 

43 

Tình hình bệnh răng miệng 

và các yếu tố liên quan của 

người cao tuổi tại khu vực 

02 

X 

(Tác 

giả 

Tạp chí Y Dược 

học 
  

Tập 12 

(3) 

Tháng 

6/2022 
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vùng B Đại Lộc, Quảng 

Nam năm 2020 

liên 

hệ) 

ISSN: 1859-

3836 

tr. 107-

113 

 

44 

So sánh kết quả lâm sàng 

sau phẫu thuật nhổ răng 

khôn hàm dưới lệch ngầm 

bằng vạt tam giác và vạt 

hình phẩy 

02 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Tạp chí Y Dược 

học 

ISSN: 1859-

3836 

  

Tập 12 

(3) 

tr. 127-

132 

Tháng 

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: 03 (số 31, 38, 41) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

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

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

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

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

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 
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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 

Giáo dục và 

Đào tạo nhân 

lực y tế phục 

vụ cải cách hệ 

thống y tế 

Thành viên 

Ban QL 

Dự án 

HPET 

Số 2341/QĐ-

ĐHYD 

13/7/2018 

QĐ số 

2135/QĐ-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y 

tế 

QĐ số 

1980/QĐ-

BGDĐT của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

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

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

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

b) Hoạt động đào tạo 

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

- Giờ giảng dạy 

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

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

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

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

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

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

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

(ƯV chức danh PGS)     

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

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

c) Nghiên cứu khoa học 

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

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

…….………………………………………………………………………………………… 
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- 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) 

- 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. 

 Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

Trần Tấn Tài 

 

 

  

 


