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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: Ung thư 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRỊNH LÊ HUY 

2. Ngày tháng năm sinh: 19/07/1982  ; 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): Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa          

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

phố): số 16, ngõ 20, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 

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

Bác sỹ Trịnh Lê Huy 

Khoa Ung Bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0965746689  

E-mail: trinhlehuy@hmu.edu.vn                         

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

Từ 09/2000 đến 06/2006: Sinh viên hệ Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội 

Từ 09/2007 đến 09/2010: Bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội 

Từ 11/2010 đến 11/2011: Bác sĩ điều trị, khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội. 

Từ 11/2011 đến 11/2012: Thực tập sinh tại Đại học Paris V, khoa Ung thư, Bệnh viện 

Avicenne, Cộng Hòa Pháp. 
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Từ 07/2011 đến nay: Giảng viên Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ điều 

trị, khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng Bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội.  

Phó trưởng khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Chức vụ cao nhất đã qua:  

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

Địa chỉ cơ quan: Số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024 3852 3798 

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

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

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

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 19 tháng 07 năm 2006; số văn bằng: c791262  ; ngành: Y học, 

chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng BSNT ngày 06 tháng 12 năm 2010; số văn bằng: 000873; ngành: Y học ; 

chuyên ngành: Ung thư; Nơi cấp bằng BSNT (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, 

Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 09 tháng 05 năm 2018; số văn bằng 00459; ngành: Y học ; 

chuyên ngành: Ung thư; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt 

Nam. 

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

Hà Nội 

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

12. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu chẩn đoán, điều trị ung thư tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại trực tràng, 

tụy …) 

- Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị một số ung thư 

thường gặp: ung thư phổi, ung thư vú phụ khoa, u lympho, ung thư đầu cổ, … 

- Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư thường gặp khác. 

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

- Đã hướng dẫn 13 HVCH/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/BSNT; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:  

+ Chủ nhiệm  04  đề tài cấp cơ sở 

+ Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước: Đề tài mã số KC.10.28/16-20 đã nghiệm thu đạt loại 

xuất sắc.   

- Đã công bố  60 bài báo khoa học, trong đó 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

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

- Số lượng sách đã xuất bản 03 trong đó 03 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

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

thưởng quốc gia, quốc tế: Không. 

14. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

+  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày  14/12/2020 vì đã có nhiều thành tích, đóng 

góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. 

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm: 2015-2016, 2017-2018 ,2020-2021, 2021-2022. 

15. 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 PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp 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 hết lòng vì công việc, vì sự phát triển bền vững của Bộ môn Ung thư và Trường 

Đại học Y Hà Nội, cũng như phát triển ngành ung thư. 

- 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 và đồng nghiệp. 

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

của nhà trường và các qui định của Bệnh viện. 

- Có đầy đủ giáo trình, giáo án, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp và lên lớp đúng giờ. 

- 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 chăm sóc sức khoẻ 

người bệnh. 

- 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 11 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 lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017     282  282/280/280 

2 2017-2018     284  284/280/280 

3 
2018-2019   03 chính, 01 

HD2 

 140 146 286/369,3/280 

3 năm cuối 
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4 2019-2020   06 chính  40 325 345/495/320 

5 2020-2021   03 chính  36 335 371/421/320 

6 2021-2022   03 chính  36 335 371/446/310 

(*) - 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. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn, Pháp văn 

    a) Được đào tạo ở nước ngoài     : 

- Học ĐH  ;  Tại nước:  

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH   ; 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: Tiếng Pháp 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình AUF, Trường Đại học Y Hà Nội. 

   d) Đối tượng khác  ; Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ B2, số bằng PG8606, cấp ngày: 

30/12/2016, nơi cấp: Trường Đại học Hà Nội. 

Tiếng Pháp: Delf B2 số bằng 084004-201011T-1235870, cấp ngày 17/02/2011, nơi cấp: 

Ủy ban quốc gia về DELF và DALF, Trung tâm giáo dục sư phạm quốc tế cộng hòa Pháp. 

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

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Nguyễn Quốc 

Hùng 

 X X  2018-2019 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

16/12/2019 

2 
Nguyễn Thị 

Hoa 

 X X  2018-2019 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

16/12/2019 

3 Đỗ Minh Hiền  X  X 2018-2019 Trường Đại 16/12/2019 

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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học Y Hà Nội 

4 
Lê Công Định  X X  2018-2019 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

16/12/2019 

5 
Nguyễn Ngọc 

Tú 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

15/01/2021 

6 
Nguyễn Văn 

Thành 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

15/01/2021 

7 
Nguyễn Minh 

Thắng 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

15/01/2021 

8 
Nguyễn Bá 

Thái 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

15/01/2021 

9 
Nguyễn Thị 

Hằng 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

21/01/2021 

10 
Vũ Minh 

Tuấn 

 X X  2019-2020 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

21/01/2021 

11 
Nguyễn Trọng 

Hòa 

 X X  2020-2021 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/02/2022 

12 
Nguyễn Thị 

Hà 

 X X  2020-2021 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/02/2022 

13 
Phạm Duy 

Mạnh 

 x x  2020-2021 Trường Đại 

học Y Hà Nội 

   08/03/2022 

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 Tiến sĩ  

1 
Ung thư 

học 
GT 

Nhà xuất 

bản y học, 

2015 

14  

Tham gia 

biên soạn 

(170-184 

258-267 

328-339) 

1395/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 01/06/2015 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

II Sau khi được công nhận Tiến sĩ  

2 
Ung thư 

đầu cổ 
TK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2020 

15  

Tham gia 

biên soạn 

(53-65) 

1661/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 09/06/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

3 

Hoá trị 

bệnh ung 

thư 

TK 

Nhà xuất 

bản y học, 

2021 

8 
Đồng chủ 

biên 
 

1572/QĐ-ĐHYHN ký 

ngày 07/06/2021 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 
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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 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ  

1 

Đánh giá hiệu quả 

thuốc kháng tyrosine 

kinase trong điều trị 

ung thư phổi không tế 

bào nhỏ 

Thành viên Cấp cơ sở  

Đã nghiệm thu 

19/02/2014 

Xếp loại xuất sắc 

2 

Đánh giá hiệu quả 

phác đồ Gemcitabine-

Platinum trong điều 

trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ 

CN Cấp cơ sở  

Đã nghiệm thu 

23/04/2015 

Xếp loại Khá 

3 

So sánh kết quả điều 

trị phác đồ Navelbin-

Cisplatin và 

Gemcitabin-Cisplatin 

trong điều trị ung thư 

phổi không tế bào 

nhỏ giai đoạn IV 

CN Cấp cơ sở  

Đã nghiệm thu 

23/03/2018 

Xếp loại Khá 

II Sau khi được công nhận Tiến sĩ  

4 

Đánh giá kết quả điều 

trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ giai 

đoạn IV bằng 

Navelbine 

metronomic 

CN Cấp cơ sở  Đã nghiệm thu 

10/05/2022 

Xếp loại khá 

5 

So sánh kết quả điều 

trị phác đồ 

Navelbine-Cisplatin 

và Paclitaxel-

Cisplatin trong ung 

thư phổi không tế bào 

CN Cấp cơ sở  Đã nghiệm thu 

26/05/2022 

Xếp loại xuất sắc 
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nhỏ giai đoạn IV 

- 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 

khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỉ 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 

Năm 

công 

bố 

Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

Métastase de la 

voûte crânienne 

https://bdsp-

ehesp.inist.fr/vib

ad/index.php?acti

on=getRecordDet

ail&idt=459080 

 

4  

Revue du  

Praticien 

ISSN 1956-

8169 

Scopus 

Citescore

: 0.1 

 
Vol 62, 

902-906 

2012 

 

2 

Thông báo 

trường hợp bệnh 

hiếm: sarcoma cơ 

vân thể nang biểu 

hiện đơn thuần ở 

buồng trứng 

2 x 

Tạp chí y học 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

  

Tập 

874, số 

6, 72-74 

2013 

3 

Đánh giá vai trò 

của sinh thiết kim 

trong chẩn đoán 

ung thư phổi 

trước điều trị  

9  

Tạp chí y học 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

  

Tập 

896, 29-

32 

2013 

4 

Điều trị khó thở 

ở bệnh nhân ung 

thư giai đoạn 

cuối bằng 

Morphine liều 

thấp  

4  

Tạp chí y học 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

  

Tập 

896, 

139-142 

2013 

5 

Ung thư đại trực 

tràng không 

polype có tính 

chất gia đình: 

3 x 

Tạp chí y học 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

  

Tập 

896, 

136-138 

2013 

https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=459080
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=459080
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=459080
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=459080
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=459080
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nhân một trường 

hợp lâm sàng 

6 

Nghiên cứu hiệu 

quả của thuốc 

kháng EGFR 

trong điều trị ung 

thư phổi không tế 

bào nhỏ giai đoạn 

tiến triển 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

419, 

Tháng 

6, số 2, 

98-102 

2014 

7 

Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm 

sàng bệnh u 

lympho ác tính 

không Hodgkin 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

419, 

Tháng 

6, số 1, 

135-139 

2014 

8 

Nhận xét một số 

đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm 

sàng bệnh ung 

thư buồng trứng 

tại bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội 

4  

Tạp chí y học 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

  

Tập 

925, số 

7, 37-39 

2014 

9 

Nhận xét một số 

độc tính của phác 

đồ FOLFOXIRI 

điều trị ung thư 

đại trực tràng giai 

đoạn IV 

5 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

443, 

tháng 6, 

số 1, 

47-52 

2016 

10 

Bước đầu nhận 

xét kết quả và 

độc tính của phác 

đồ FOLFOXIRI 

điều trị bệnh 

nhân ung thư đại 

trực tràng giai 

đoạn IV 

4 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

443, 

tháng 6, 

số 1, 

99-102 

2016 

11 

Đánh giá kết quả 

điều trị phác đồ 

FOLFOX4 kết 

hợp 

Bevacizumab 

trong điều trị ung 

thư đại trực tràng 

di căn 

5  

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Số 3, 

trang 

100-109 

2016 

12 

Nhân một trường 

hợp kháng thuốc 

ức chế EGFR 

tiên phát 

3 x 

Tạp chí y học 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

  

Số 9 

trang 

92-93 

2016 

13 Nhân hai trường 3 x Tạp chí y học   Số 9 2016 
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hợp U lympho tế 

bào B lớn lan tỏa 

có CD20 âm tính 

thực hành 

ISSN: 1859-

1663 

trang 

126-127 

14 

Analysis of the 

Expression of 

Repetitive DNA 

Elements in 

Osteosarcoma 

https://www.front

iersin.org/articles

/10.3389/fgene.2

017.00193/full 

14  

Frontiers in 

Genetics 

ISSN: 1664-

8021 

Scopus 

IF: 4.59 

Citescore 

3.7 

 

Volume 

8, 

Article 

193 

2017 

15 

Whole 

transcriptome 

analysis 

identifies 

differentially 

regulated 

networks 

between 

osteosarcoma and 

normal bone 

samples 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/2

9050494/ 

13  

Experimental 

Biology and 

Medicine 

 

ISSN: 1535-

3702 (print); 

1535-3699 

(web) 

 

Scopus 

Citescore

: 5.7 

 

 

Volume 

242, 

Issue 18 

2017 

16 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

đại tràng di căn 

không còn chỉ 

định phẫu thuật 

triệt căn bằng hoá 

chất phác đồ 

FOLFOXIRI 

3 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

463, 

tháng 2, 

số 1, 

67-69 

2018 

Sau khi được công nhận Tiến sĩ Y học 

Các bài báo quốc tế 

17 

Efficacy and 

Toxicity of 

Folfoxiri for 

Patients with 

Metastatic 

Colorectal Cancer 

https://www.ncbi.

4 x 

Open Access 

Macedonian 

Journal of 

Medical 

Sciences 

E-ISSN:1857-

Scopus 

Citescore 

1.3 

 

7(24), 

4244-

4249 

2019 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2017.00193/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2017.00193/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2017.00193/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2017.00193/full
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050494/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050494/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050494/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084041/pdf/OAMJMS-7-4244.pdf
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nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC708

4041/pdf/OAMJ

MS-7-4244.pdf 

 

 

9655 

 

18 

Successful 

chemotherapy 

management of 

disseminated 

intravascular 

coagulation 

presenting with 

metastatic clear 

cell renal 

carcinoma: a case 

report and review 

of the literature 

https://jmedicalca

sereports.biomed

central.com/articl

es/10.1186/s1325

6-020-02369-x 

 

5 x 

Journal of 

Medical Case 

Reports 

ISSN: 

1752-1947 

 

Scopus 

IF: 0.88, 

Citescore

: 1.3 

 

 14, 52 2020 

19 

Screening 

patients with 

cancer admitted 

to 

Hanoi Medical 

University 

Hospital for 

palliative 

care needs 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

2841066/ 

 

 

5 x 

JCO Global 

Oncology 

ISSN: 2687-

8941 

Scopus, 

IF: 1.7 

Citescore 

3.0 

 

Volume 

6, 1321-

1327 

2020 

20 

Surgical 

treatment of 

advanced thyroid 

cancer with 

tracheal invasion 

 

https://www.hind

awi.com/journals

5 x 

Case reports in 

endocrinology 

eISSN: 2090-

651X 

Scopus 

Citescore

: 0.6 

 
Volume 

2021 
2021 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084041/pdf/OAMJMS-7-4244.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084041/pdf/OAMJMS-7-4244.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084041/pdf/OAMJMS-7-4244.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084041/pdf/OAMJMS-7-4244.pdf
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-020-02369-x
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-020-02369-x
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-020-02369-x
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-020-02369-x
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-020-02369-x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32841066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32841066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32841066/
https://www.hindawi.com/journals/crie/2021/8823405/
https://www.hindawi.com/journals/crie/2021/8823405/
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/crie/2021/88234

05/ 

 

21 

Comparison of 

transoral 

thyroidectomy 

vestibular 

approach and 

unilateral 

axillobreast 

approach for 

endoscopic 

thyroidectomy: a 

prospective 

cohort study 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/2

9050494/ 

 

7  

Journal of 

Laparoendosc

opic & 

Advanced 

Surgical 

Techniques 

ISSN 

(Online): 1557

-9034 

 

Scopus 

IF: 1.87 

Citescore

: 2.6 

 

Volume 

31, 

Issue 1 

2021 

Các bài báo trong nước 

22 

So sánh kết quả 

điều trị phác đồ 

Navelbin-

Cisplatin và 

Gemcitabin-

Cisplatin điều trị 

ung thư phổi 

không tế bào nhỏ 

giai đoạn IV 

3 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

469, 

tháng 8, 

số 1&2, 

125-129 

2018 

23 

Đánh giá kết quả 

phẫu thuật ung 

thư phổi không tế 

bào nhỏ giai đoạn 

I-IIIA tại Bệnh 

viện Đại học Y 

Hà Nội 

4  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

471, 

tháng 

10, số 1, 

80-83 

2018 

24 

Nhận xét một số 

đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm 

sàng bệnh nhân 

ung thư mắc 

huyết khối tĩnh 

mạch sâu 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

482, 

tháng 9, 

số 1, 

223-226 

2019 

25 

Kết quả điều trị 

ung thư dạ dày 

giai đoạn tái phát 

di căn bằng 

Paclitaxel tại 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

482, 

tháng 9, 

số 1, 

196-198 

2019 

https://www.hindawi.com/journals/crie/2021/8823405/
https://www.hindawi.com/journals/crie/2021/8823405/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050494/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050494/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050494/
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bệnh viện K 

26 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

đại tràng tái phát 

di căn bằng phác 

đồ mXELIRI tại 

bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

492, 

tháng 7, 

số 1&2, 

154-158 

2020 

27 

Đánh giá kết quả 

hoá trị bổ trợ ung 

thư vú Her2 âm 

tính giai đoạn II-

III bằng phác đồ 

4AC-12T tại 

bệnh viện đại học 

Y Hà Nội 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

493, 

tháng 8, 

số 2, 

182-186 

2020 

28 

Đánh giá kết quả 

hoá trị bổ trợ 

phác đồ 

FOLFOX4 trong 

ung thư đại tràng 

giai đoạn III tại 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc 

Ninh 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

494, 

tháng 9, 

số 1, 

96-99 

2020 

29 

Đặc điểm lâm 

sàng cận lâm 

sàng và thời gian 

sống thêm không 

bệnh ung thư 

biểu mô tuyến 

chế nhầy dạ dày 

giai đoạn II, III 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

496, 

tháng 

11, số 2, 

249-252 

2020 

30 

Đánh giá kết quả 

hoá xạ trị triệt 

căn ung thư thực 

quản giai đoạn I 

– III 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

497, 

tháng 

12, số 1, 

214-217 

2020 

31 

A case of 

hodgkin 

lymphoma 

mimicking non 

hodgkin diffuse 

large b cell 

lymphoma 

2 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Tập 

148, số 

12, E9, 

195-201 

2020 

32 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

vòm mũi họng 

giai đoạn III, IV 

2 x 

Tạp chí y 

dược học quân 

sự 

ISSN 1859-

  
Số 1, 

52-58 
2021 
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(M0) ở người 

dưới 50 tuổi bằng 

hoá-xạ trị đồng 

thời 

0748 

33 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

dạ dày tái phát, di 

căn tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà 

Nội 

2 x 

Tạp chí y 

dược học quân 

sự 

ISSN 1859-

0748 

  
Số 2, 

86-91 
2021 

34 

Đánh giá kết quả 

sớm phẫu thuật 

cắt bán phần 

bàng quang trong 

điều trị ung thư 

bàng quang xâm 

lấn cơ 

 

2 x 

Tạp chí y 

dược học quân 

sự 

ISSN 1859-

0748 

  
Số 6,  

103-109 
2021 

35 

Đánh giá kết quả 

phẫu thuật điều 

trị ung thư đại 

tràng sigma  

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

505, 

tháng 8, 

số 2, 

11-14 

2021 

36 

Đánh giá kết quả 

phẫu thuật ung 

thư trực tràng 

trung bình tại 

bệnh viện Ung 

bướu Hà Nội  

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

505, 

tháng 8, 

số 2, 

37-40 

2021 

37 

Đánh giá giá trị 

sinh thiết dưới 

hướng dẫn siêu 

âm qua trực tràng 

trong chẩn đoán 

ung thư tuyến 

tiền liệt  

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

505, 

tháng 8, 

số 2, 

79-82 

2021 

38 

Nhận xét mối 

tương quan giữa 

nồng độ psa và 

tổn thương 

xương trong ung 

thư tiền liệt tuyến 

 

2 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Tập 

143, số 

7, 48-52 

2021 

39 

Đáp ứng điều trị 

ung thư dạ dày 

tân bổ trợ bằng 

phác đồ FLOT 

5 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Tập 

147, số 

11, 72-

83 

2021 

40 
A case of 

primary breast 
2 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 
  

Tập 

148, số 
2021 
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diffuse large B 

cell lymphoma 

 

ISSN: 2354-

080X 

12, 102-

107 

41 

Rectal metastasis 

in lung cancer: a 

case report and 

review of the 

literature 

2 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Tập 

148, số 

12,108-

114 

2021 

42 

Primary left atrial 

angiosarcoma 

mimicking 

pericarditis: A 

case report and 

review of the 

literature 

 

2 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Tập 

148, số 

12,115-

121 

2021 

43 

Evaluating the 

result of 

sphincteric-

preserving 

surgery (Parks 

procedure) for 

low rectal cancer 

 

2 x 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

  

Tập 

148, số 

12,134-

140 

2021 

44 

Evaluating the 

treatment results 

of vinorelbine 

monotherapy in 

non-small cell 

lung cancer 

 

2 x 

Tạp chí y học 

lâm sàng Bệnh 

viện Trung 

ương Huế 

ISSN: 1859-

3895 

  
Số 69, 

20-26 
2021 

45 

The result of 

adjuvant 

Vinorelbine plus 

Cisplatin in 

completely 

resected stage 

IB-IIIA non-

small cell lung 

cancer at Hanoi 

Medical 

University 

Hospital 

2 x 

Tạp chí y học 

lâm sàng Bệnh 

viện Trung 

ương Huế 

ISSN: 1859-

3895 

  
Số 72, 

24-29 
2021 

46 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

biểu mô vảy thực 

quản giai đoạn II, 

2 x 

Tạp chí Y 

dược học – 

Trường đại 

học Y dược 

  

Số 3, 

tập 11, 

tháng 6, 

80-85 

2021 

https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/590
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/788
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=888
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=888
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=888
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=888
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=888
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=888
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III bằng xạ trị gia 

tốc kết hợp hoá 

chất 

Huế 

ISSN: 1859-

3836 

47 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

vú giai đoạn I-III 

tại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội  

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

510, 

tháng 1, 

số 2, 

254-258 

2022 

48 

Đánh giá hiệu 

quả phác đồ 

GEMOX trong 

điều trị ung thư 

biểu mô tuyến 

tuỵ tại bệnh viện 

Đại học Y Hà 

Nội 

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

511, 

tháng 2, 

số 2, 

110-113 

2022 

49 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

phổi không tế 

bào nhỏ giai đoạn 

IV bằng 

Navelbine 

metronomic tại 

Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội 

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

511, 

tháng 2, 

số 2, 

190-194 

2022 

50 

Kết quả sớm xạ 

trị điều biến liều 

kết hợp hoá trị 

đồng thời ung 

thư vòm mũi 

họng giai đoạn 

III-IVA 

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

511, 

tháng 2, 

số 1, 

194-198 

2022 

51 

So sánh kết quả 

điều trị phác đồ 

Navelbine-

Cisplatin và 

Paclitaxel-

Cisplatin trong 

ung thư phổi 

không tế bào nhỏ 

giai đoạn IV 

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

513, 

tháng 4, 

số 1, 

217-222 

2022 

52 

Kết quả sớm 

phẫu thuật nội soi 

3D cắt đoạn trực 

tràng điều trị ung 

thư trực tràng ở 

người cao tuổi 

2 x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

514, 

tháng 5, 

số 1, 

49-52 

2022 

53 Kết quả hoá xạ 2 x Tạp chí Y học   Tập 2022 
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trị tiền phẫu ung 

thư trực tràng 

giai đoạn II, III 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1868 

514, 

tháng 5, 

số 1, 

305-310 

54 

Evaluating the 

efficacy and 

safety of TS1-

Cisplatin regimen 

in the first-line 

treatment of 

advanced gastric 

cancer patients 

 

2 x 

Tạp chí y học 

lâm sàng Bệnh 

viện Trung 

ương Huế 

ISSN: 1859-

3895 

  
Số 78, 

13-17 
2022 

55 

Đánh giá kết quả 

điều trị ung thư 

vú tái phát, di căn 

thất bại với 

anthracycline và 

taxane bằng 

gemcitabine 

2 x 

Tạp chí Y 

dược học – 

Trường đại 

học Y dược 

Huế 

ISSN: 1859-

3836 

  

Tập 12, 

số 2, 

tháng 4, 

33-38 

2022 

56 

Đánh giá kết quả 

điều trị của 

Topotecan đơn 

chất trong ung 

thư biểu mô 

buồng trứng tái 

phát di căn đã 

kháng với 

platinum 

2 x 

Tạp chí Y 

dược học – 

Trường đại 

học Y dược 

Huế 

ISSN: 1859-

3836 

  

Tập 12, 

số 2, 

tháng 4, 

46-51 

2022 

57 

Nhận xét kết quả 

hóa trị bổ trợ 

phác đồ 4AC-4T 

kết hợp 

Anastrozole 

cho bệnh nhân 

ung thư vú ER 

dương tính/Her2 

âm tính giai đoạn 

II-III 

2 x 

Tạp chí khoa 

học và công 

nghệ Việt 

Nam 

ISSN: 1859-

7494 

  

Tập 64, 

số 2, 

10-13 

2022 

58 
Primary chest 

wall lymphoma 
2 X 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

   2022 

59 

Initial results of 

pembrolizumab 

treatment in 

advanced non-

2 X 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

   2022 

https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
https://jcmhch.com/Tapchi/Nghiencuu/?lang=vi&ID=21031
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small cell lung 

cancer at Hanoi 

Medical 

University 

Hospital 

60 

Đánh giá hiệu 

quả điều trị bước 

một ung thư phổi 

không tế bào nhỏ 

giai đoạn muộn 

có đột biến 

EGFR bằng 

Afatinib 

2 X 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

ISSN: 2354-

080X 

   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 cấp bằng TS là 4 (Số thứ tự từ 17-20) 

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: …………………………….… 

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 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): Không 

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 Cơ quan/tổ chức Văn bản công Giải thưởng cấp Số tác giả 
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thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

công nhận nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Quốc gia/Quốc 

tế 

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): Không. 

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

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

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo thạc sỹ 

nghiên cứu 

chuyên ngành 

Ung thư 

Tham gia  
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

1857/Q Đ- 

ĐHYHN ng ày 

10/08/2015 

 

2 

Chương trình chi 

tiết đào tạo sinh 

viên Y4 hệ bác sĩ 

Y học cổ truyền  

Tham gia  
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

4929/QĐ-

ĐHYHN ngày 

31/12/2015 

 

3 

Chương trình 

đào tạo đại học 

ngành Điều 

dưỡng 

Tham gia  
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

3036/QĐ-

ĐHYHN ngày 

29/07/2020 

 

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)   
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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. 

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  29   tháng 6  năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Trịnh Lê Huy 
 


