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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: Dược;  Chuyên ngành: Quản lý - Kinh tế dược 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 

2. Ngày tháng năm sinh: 12/10/1984;        Nam □; Nữ ;          Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  
4. Quê quán: Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 104/20 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản Lý Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM  
Số 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại di động: 0938 76 96 26; E-mail: haiyen@ump.edu.vn 

7. Quá trình công tác: 
Từ 5/2008 đến nay: Giảng viên bộ môn Quản lý Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành 
phố Hồ Chí Minh 
Chức vụ hiện nay: Phó trưởng bộ môn Quản lý Dược 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng bộ môn (từ tháng 03/2020) 

Cơ quan công tác hiện nay: Đại  học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: 028 3855 2225  
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không 

8. Đã nghỉ hưu: chưa nghỉ hưu 
9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 01 tháng 10 năm 2007; số văn bằng: A0104970; ngành: Dược; 
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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- Được cấp bằng ThS ngày 06 tháng 06 năm 2013; số văn bằng: A057102; ngành: Kinh tế; 
chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 11 năm 2013; số văn bằng: A071114; ngành: Dược; 
chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và Bào chế; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại 
học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 22 tháng 03 năm 2018; số văn bằng: Angers 12672382; ngành: 
Sức khỏe cộng đồng; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Angers, Cộng hòa Pháp. 
Đã được Cục quản lý chất lượng (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) công nhận văn bằng và 
vào sổ theo số 018603/CNVB-TS ngày 11 tháng 03 năm 2021 

- Được cấp bằng TSKH: chưa được cấp 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa được bổ nhiệm 
11. Đăn 

g ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược Thành 
phố Hồ Chí Minh 
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 
Dược học 
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: (i) Dược bệnh viện; (ii) Quản trị Dược. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn 00 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn 05 học viên chuyên khoa 2 bảo vệ thành công luận văn CK2; 

- Đã hướng dẫn 02 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn ThS; 
- Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp cơ sở (chủ nhiệm); 02 đề tài cấp thành phố (01 đề tài 
là thư ký và 01 đề tài là thành viên); đang thực hiện 01 đề tài cấp thành phố (chủ nhiệm); 
- Đã công bố 54 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 11 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 
tế có uy tín;  
- Đã được cấp 00 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: 00 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 00 

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): 00 
 

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

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  
Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục: 

+ Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 
+ Đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; 

+ Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 
Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng các nhiệm vụ của nhà giáo 

+ Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có  
chất lượng chương trình giáo dục; 
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+ Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ  
nhà trường; 

+ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo;  
+ Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các 
quyền, lợi ích chính đáng của người học; 
+ Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, 
chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học; 

+ Hợp tác tốt với đồng nghiệp, trung thực, khách quan trong mọi hoạt động giáo dục, 
nghiên cứu khoa học 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
- Tổng số 11 năm (không tính thời gian 03 năm theo học nghiên cứu sinh ở nước ngoài). 
- 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/CK1 
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 2013-2014 00 00 00/00/00 03/00 154 000 
154/312/252 

(Giờ định mức nếu chưa 
miễn giảm là 280) 

Học nghiên cứu sinh tại Pháp từ 2014-2017 

2 2017-2018 00 00 00/00/00 03/02 164 235 
399/966/189 

(Giờ định mức nếu chưa 
miễn giảm là 270) 

3 2018-2019 00 00 00/00/00 02/02 72 505 
577/1112/270 

(Giờ định mức nếu chưa 
miễn giảm là 270) 

03 năm học cuối 

4 2019-2020 00 00 00/02/00 03/03 239 199 
438/1325/115 

(Giờ định mức nếu chưa 
miễn giảm là 270) 

5 2020-2021 00 00 02/03/00 02/00 259 221 
480/1008/229,5 

(Giờ định mức nếu chưa 
miễn giảm là 270) 

6 
2021-2022 

(**) 
00 00 

00/00/00 
(***) 

00/00 
(***) 

189 340 
529/577/229,5 

(Giờ định mức nếu chưa 
miễn giảm là 270) 

(*) - 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. 
(**) Số giờ được tính đến tháng 5 năm 2022 cho các học phần đã hoàn thành giảng dạy và việc tính toán giờ 
giảng được dựa trên hướng dẫn tính giờ giảng của năm học 2021-2022. 
(***)Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2022, ứng viên đang hướng dẫn 02 sinh viên khóa luận (dự kiến bảo vệ 
vào tháng 7/2022), 03 luận văn cao học (dự kiến bảo vệ vào cuối năm 2022) và 02 luận văn chuyên khoa 2 
(dự kiến bảo vệ vào cuối năm 2022) nên ứng viên không thực hiện kê khai số lượng đã hướng dẫn trên bảng 
và không tính giờ giảng liên quan đến nhiệm vụ này. 
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3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Pháp 
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: Pháp;  năm 2017 
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): …………………………………………… 

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

TT 

Họ tên  
NCS hoặc 

HVCH/CK2/ 
BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 

Cơ sở  
đào tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng 

NCS 
HVCH/ 

CK2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Huỳnh  
Phương Thảo 

- CK2  - 2019 – 2020 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
A:009904 

31/12/2020 

2 
Trần Thị  
Ngọc Hương 

- CK2  - 2019 – 2020 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
A:009908 

31/12/2020 

3 
Nguyễn Thanh 
Hùng 

- CK2  - 2020 – 2021 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
A:010517 
26/1/2022 

4 
Huỳnh Phước 
Thiện 

- CK2  - 2020 – 2021 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
A:010525 
26/1/2022 

5 Nguyễn Thiện - CK2  - 2020 – 2021 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
A:010526 
26/1/2022 

6 
Nguyễn Thị 
Thùy Trang 

- HVCH  - 2020 – 2021 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
YDS.ThS000427 

26/1/2022 

7 
Nguyễn Thị 
Thiện Trâm 

- HVCH  - 2020 – 2021 
Đại học  
Y Dược 
TPHCM 

Số hiệu: 
YDS.ThS000424 

26/1/2022 
Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

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

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà  
xuất bản 
và năm  

xuất bản 

Số  
tác  
giả 

Chủ biên 

Phần  
biên soạn  

(từ trang … đến 
trang) 

Xác nhận của  
cơ sở GDĐH  

(số văn bản xác 
nhận sử dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
- - - - - - - - 
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 
Lý thuyết 
Kinh tế Dược 
tập 1 

GT 
NXB  

Y học, 
2020 

7 

Phạm Đình 
Luyến; 

Nguyễn Thị  
Hải Yến 

Biên soạn trang 11-
56; trang 119-130; 

trang 175-232 

2462/QĐ-ĐHYD 
ngày 31/08/2020 của 

Đại học Y Dược 
TPHCM 
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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) 

2 
Thực hành  
kinh tế Dược 

GT 
NXB  

Y học, 
2020 

8 

Phạm Đình 
Luyến; 

Nguyễn Thị  
Hải Yến 

Biên soạn từ trang 
9-158 cho tất cả 

nhóm tác giả 

2465/QĐ-ĐHYD 
ngày 31/08/2020 của 

Đại học Y Dược 
TPHCM 

3 
Lý thuyết 
Kinh tế Dược 
tập 2 

GT 
NXB  

Y học, 
2020 

5 
Phạm Đình 

Luyến 

Biên soạn 
trang 11-42; trang 
75-96; trang 109-

128 

2461/QĐ-ĐHYD 
ngày 31/08/2020 của 

Đại học Y Dược 
TPHCM 

4 
Thực hành 
Pháp chế 
Dược 

GT 
NXB  

Y học, 
2021 

7 

Phạm Đình 
Luyến; 

Nguyễn Thị  
Hải Yến 

Biên soạn từ trang 
1-101 cho tất cả 

nhóm tác giả 

3731/QĐ-ĐHYD 
ngày 26/11/2021 của 

Đại học Y Dược 
TPHCM 

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 TS: 00 

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 
- - - - - - 
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

ĐT: Mô hình hóa quy trình 
quản trị tồn kho thuốc tại 
Bệnh viện Đa khoa Thiện 
Hạnh tỉnh Đắk Lắk 

CN 

Số 219/2020/HĐ-ĐHYD 
(Hợp đồng thực hiện 

đề tài NCKH) 
Cấp cơ sở 

Đại học Y Dược TPHCM 

10/2020  
– 6/2021 

10/5/2021 
(Giấy chứng nhận 

nghiệm thu số 2020 3 3 
219/GCN-NCKH, ngày 

18/6/2021) 
KQ xếp loại: Khá 

2 

ĐT: Đánh giá chi phí hiệu 
quả giữa chương trình quản 
lý kháng sinh tại bệnh viện 
Bệnh Nhiệt Đới TPHCM 
giai đoạn 2016-2018 và 
2018-2020 

CN 

Số 220/2020/HĐ-ĐHYD 
(Hợp đồng thực hiện 

đề tài NCKH) 
Cấp cơ sở 

Đại học Y Dược TPHCM 

10/2020  
– 6/2021 

10/5/2021 
(Giấy chứng nhận 

nghiệm thu số 2020 3 3 
220/GCN-NCKH, ngày 

18/6/2021) 
KQ xếp loại: Khá 

3 

ĐT: Nghiên cứu điều chế 
các dạng chế phẩm từ cây 
Lan Kim Tuyến 
(Anoectochilus formosanus 
Hayata) 

TK 

Số 1133/QĐ-SKHCN 
(QĐ v/v phê duyệt nhiệm 

vụ NCKH và CN) 
Cấp thành phố 

Sở KH và CN TPHCM 

11/2018 
– 11/2020 

30/11/2020 
(Giấy chứng nhận đăng 

ký kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KH và CN, 

ngày 07/1/2021 
Số 2021-1070) 

KQ xếp loại: Đạt 

4 

ĐT: Xây dựng quy trình 
sản xuất chế phẩm Muối 
thảo dược ngâm chân của 
muối sản xuất tại Cần Giờ 

TV* 

Số 1017/QĐ-SKHCN 
(QĐ v/v phê duyệt nhiệm 

vụ NCKH và CN) 
Cấp thành phố 

Sở KH và CN TPHCM 

07/2020 
– 12/2021 

30/12/2021 
(Giấy chứng nhận đăng 

ký kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KH và CN, 

ngày 20/1/2022 
Số 2022-1273) 

KQ xếp loại: Khá 
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký;  
*TV: Thành viên. 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

I Trước khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học trong nước 

1 

Nghiên cứu mối quan 
hệ giữa chất lượng dịch 
vụ, giá cả và sự hài 
lòng của khách hàng tại 
nhà thuốc GPP trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

5  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
20-2, 
93-98 

2016 

2 

Phân tích các đặc điểm 
nhân khẩu học ảnh 
hưởng đến cảm nhận về 
chất lượng dịch vụ nhà 
thuốc GPP, giá cả và sự 
hài lòng của khách 
hàng trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

5  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
20-2,  

99-105 
2016 

3 

Nghiên cứu mối quan 
hệ giữa năng lực tâm lý, 
chất lượng sống trong 
công việc và hiệu quả 
công việc của dược sĩ 
trên địa bàn tỉnh An 
Giang 

4  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
20-2,  

121-130 
2016 

4 

Xác định kỳ vọng về 
các thuộc tính của thực 
phẩm chức năng của 
người tiêu dùng tại 
quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

5  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
20-2,  

106-114 
2016 

5 

Sự hài lòng của khách 
hàng và các yếu tố liên 
quan đến chất lượng 
dịch vụ nhà thuốc GPP 
tại thành phố Hồ Chí 
Minh 

4  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
19-3,  

631-638 
2015 

6 
Đo lường sức mạnh 
thương hiệu hệ thống 
nhà thuốc Minh Đức 

4  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
19-3,  

639-645 
2015 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

7 

Đo lường giá trị cảm 
nhận và sự hài lòng của 
sinh viên về giáo dục 
đại học tại Khoa Dược 

3  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
19-3,  

646-651 
2015 

8 

Nghiên cứu mối quan 
hệ giữa chất lượng dịch 
vụ nhà thuốc GPP với 
sự hài lòng của khách 
hàng trên địa bàn 5 
huyện của thành phố 
Hồ Chí Minh 

5  

Tạp chí  
Y Dược học  

Quân sự 
/1859-0748 

  
6-2014,  
33-39 

2014 

9 

Khảo sát công tác khám 
chữa bệnh cho trẻ em 
dưới 6 tuổi tại các trạm 
y tế trên địa bàn Quận 
Thủ Đức 

5 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
15-1,  

236-239 
2011 

 Hội nghị khoa học quốc tế 

10 

A study about the 
relationship between 
psychological capital 
and job performance of 
pharmacists in An 
Giang province, 
Vietnam. 

4  

Proceeding of 
The First 

International 
Conference on 

Pharmacy 
Education and 

Research 
Network of 

ASEAN  
/978-616-279-

768-2 

  

Bangkok 
Thailand 

02-04/Dec, 
231 

2015 

11 

Application of Lean 
Production in Film 
Coated Tablet 
Manufacturing Process: 
A case study 

4 
 

(đứng 
đầu) 

Proceeding of 
the 8th Indochina 

conference on 
pharmaceutical 

sciences 
/604660159-2 

  

Hochiminh 
Vietnam 

04-05/Dec, 
151 

2013 

12 

Measurement of Skill 
Factors Affecting Job 
Performance of 
Pharmacist in HCMC 

4 
 

(liên 
lạc) 

Proceeding of 
the 8th Indochina 

conference on 
pharmaceutical 

sciences 
/604660159-2 

  

Hochiminh 
Vietnam 

04-05/Dec, 
79 

2013 

13 

Investigation of drug 
evaluation and selection 
process in some 
hospitals in Ho Chi 
Minh City 

4  

Proceeding of 
the 7th Indochina 

Conference on 
Pharmaceutical 

Sciences 
/978-974-11-

1599-0 

  

Bangkok 
Thailand 
02-04/12, 

184 

2011 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

14 

Investigation of 
biomedical 
preparations: using and 
requirement in Ho Chi 
Minh City 

3  

Proceeding of 
the 6th Indochina 

conference on 
pharmaceutical 

sciences 
NXB: ĐH Huế 

  

Hue 
Vietnam 

15-18/Dec 
386-389 

2009 

II Sau khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học quốc tế                   

15 

Assessment of 
knowledge, attitude and 
practice in adverse drug 
reaction reporting of 
healthcare professionals 
in vietnam: a cross-
sectional study 

5 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

 

Hospital 
Pharmacy 

(Sage) 
/ 1945-1253 (e) 

ISI, Scopus 
(IF=0,959*, Q2*) 

[2021] 

- 
1-Jun-22 

57(3), 
392-401 

2022 

16 

Pharmacists’ 
perspectives on the use 
of telepharmacy in 
response to COVID-19 
pandemic in Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

15   

Journal of 
Pharmacy 

Technology 
(Sage) 

/ 1549-4810,  
ISI, Scopus 

(IF=0,671*, Q3*) 
[2021] 

- 
Apr-22 
38 (2), 

104-116 
2022 

17 
The economic burden 
of Chronic Kidney 
Disease in Vietnam 

8 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

 

Health Services  
Insights (Sage) 

/ 1178-6329 
ISI, Scopus 

(IF= 2,085*,Q3*) 
[2021] 

- 

1-Jul-21 
14 
1-6 

 

2021 

18 

Impact of 
Antimicrobial 
Stewardship Program 
on Vancomycin Usage: 
Costs and Outcomes at 
Hospital for Tropical 
Diseases in Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

4 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

 

Risk 
Management and 

Healthcare 
Policy 

(Dovepress)  
/ 1179-1594 
ISI, Scopus 

(IF=3,200†, Q2*) 
[2021] 

- 

 
22-Jun-21 
2021:14, 

 2637–2646 

2021 

19 

Assessment of job 
stress of clinical 
pharmacists in Ho Chi 
Minh city, Vietnam: a 
cross-sectional study 

6 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

 

Frontiers in 
Psychology 
(Frontiers)  

/ 1664-1078 
ISI, Scopus 

(IF= 3,884*,Q1*) 
[2021] 

- 

  
28-Apr-21 
12:635595, 

1-10 

2021 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

20 

Job satisfaction of 
clinical pharmacists and 
clinical pharmacy 
activities implemented 
at Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

6 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

 

PLOS ONE 
(Public Library  

of Science) 
/ 1932-6203 
 ISI, Scopus 

(IF=3,582*, Q1*) 
[2021] 

1 

22-Jan-21 
16(1) 

:e0245537, 
1-16 

2021 

21 

Proposal for a 
neurotoxic 
classification for 
chemicals at work 

7   

Archives of  
Environmental  
&Occupational 

Health 
(Taylor & 
Francis ) 

/ 1933-8244 
ISI, Scopus 

(IF=1,853*; Q3*) 
[2021] 

- 
 4-Jan-21 

 1-13 
2021 

22 

Cost-Effectiveness of 
Gliclazide-Based 
Intensive Glucose 
Control vs. Standard 
Glucose Control in 
Type 2 Diabetes 
Mellitus. An Economic 
Analysis of the 
ADVANCE Trial in 
Vietnam 

5 
 

(đứng 
đầu) 

 

Frontiers in  
Public Health 

(Frontiers) 
/ 2296-2565 
ISI, Scopus 

(IF=3,709†/5,989*

Q2*/Q1*)  
[2020/2021] 

- 
30-Oct-20 
8:562023, 

1-9 
2020 

23 

Current status of 
clinical pharmacy 
workforce, services and 
clinical pharmacist 
recruitment in Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

5 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

 

International  
Journal of Health 

Planning and  
Management 

(Wiley) 
/ 0749-6753 
ISI, Scopus 

(IF=1,369*/2,141*

Q2*/Q2*)  
[2020/2021] 

3 
24-Jun-20 

1–14 
2020 

24 

Occupational co-
exposure to 
biomechanical factors 
and neurotoxic 
chemicals in a 
representative sample 
of French employees 

5   

Journal of  
Occupational 

Health 
(Wiley) 

/ 1348-9585 
ISI, Scopus 

(IF=2,708†/2,222*

Q2*/Q2*)  

[2020/2021] 

4 

2020;62 
:e12090, 

1-6 
 

2020 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

25 

Multiple Exposures and 
Coexposures to 
Occupational Hazards 
Among Agricultural 
Workers: A Systematic 
Review of 
Observational Studies 

6 
 

(đứng 
đầu) 

 

Safety and  
Health at work 

(Elsevier) 
/ 2093-7997 
ISI, Scopus  

(IF=1,874*/2,707† 
Q3*/Q2*) 

[2018/2021] 

27 
17-Apr-18 

9-3, 
239-248 

2018 

 Bài báo khoa học trong nước 

26 

Phân tích thực trạng 
đăng ký lưu hành thuốc 
dược liệu, thuốc cổ 
truyền tại Việt Nam 
giai đoạn 2009 – 2020 

2 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí  
khoa học - Khoa 
học Y Dược Đại 

học Quốc gia  
Hà Nội 

/2615-9309 
e-ISSN:  

2588-1132 

  
38-1,  

109-117 
2022 

27 

Phân tích chi phí trực 
tiếp cho y tế và các yếu 
tố liên quan ở bệnh 
nhân đái tháo đường 
type 2 điều trị ngoại trú 
bệnh tại Bệnh viện Đa 
Khoa Khu Vực Long 
Khánh 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí Y học  
Việt Nam 

/1859-1868 
  

508-Tháng 
11-2, 

262-267 
2021 

28 

Tình hình triển khai 
hướng dẫn chương trình 
quản lý kháng sinh của 
bộ y tế ở các cơ sở y tế 
tại thành phố Hồ Chí 
Minh 

8 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí Y học  
Việt Nam 

/1859-1868 
  

507-Tháng 
10-1, 

208-213 
2021 

29 

Phân tích chi phí hiệu 
quả bằng mô hình của 
Budesonide/Formoterol 
khi cần ở người bệnh 
hen nhẹ tại Việt Nam 

8  
Tạp chí Y học  

Việt Nam 
/1859-1868 

  
504-Tháng 

7-2, 
237-241 

2021 

30 

Phân tích tình hình sử 
dụng thuốc trong điều 
trị ngoại trú tại bệnh 
viện Thống Nhất giai 
đoạn 2016-2020  

5 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
24-Tháng 7, 

10-17 
2021 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

31 

Nâng cao hiệu quả của 
công tác quản lý thuốc 
bằng ứng dụng kỹ thuật 
phân tích tồn kho tại 
bệnh viện Nguyễn Trãi 
năm 2020 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
22-Tháng 6 

19-26 
2021 

32 

Đánh giá hiệu quả của 
công tác quản lý dược 
trong việc giảm sai sót 
và giảm xuất toán bảo 
hiểm y tế khi kê đơn 
cho người bệnh ngoại 
trú tại bệnh viện Thống 
Nhất giai đoạn 2018-
2020 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
21-Tháng 5, 

88-95 
2021 

33 

Phân tích hành vi mua 
thực phẩm chức năng 
của người tiêu dùng tại 
thành phố Hồ Chí Minh 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí Y học  
Việt Nam 

/1859-1868 
  

502-Tháng 
5-1, 

196-202 
2021 

34 

Xác định các thuộc tính 
kì vọng của mỹ phẩm 
chăm sóc da trên thị 
trường thành phố Hồ 
Chí Minh 

7 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí Y học  
Việt Nam 

/1859-1868 
  

502-Tháng 
5-2, 

198-203 
2021 

35 

Phân tích hiệu quả của 
chương trình quản lý 
kháng sinh thông qua 
chỉ số ngày điều trị tại 
Bệnh viện Bệnh Nhiệt 
đới thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2016 – 
2020 

2 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
19-Tháng 4, 

24-29 
2021 

36 

Mô hình giả lập hoạt 
động quản trị tồn kho: 
Nghiên cứu ứng dụng 
tại Bệnh viện Đa khoa 
Thiện Hạnh Tỉnh Đắk 
Lắk 

3 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
17-Tháng 3, 

09-15 
2021 

37 

Phân tích thực trạng 
đăng ký thuốc  
tại Việt Nam giai đoạn 
2009-2019 

2 
 

(đứng 
đầu, 

Tạp chí  
khoa học - Khoa 
học Y Dược Đại 

  
37-2,  
50-69 

2021 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

liên 
lạc) 

học Quốc gia  
Hà Nội 

/2615-9309 
e-ISSN:  

2588-1132 

38 

Phân tích kết quả đấu 
thầu thuốc tập trung tại  
Sở Y tế Thành phố  
Hồ Chí Minh 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
khoa học - Khoa 
học Y Dược Đại 

học Quốc gia  
Hà Nội 

/2615-9309 
e-ISSN:  

2588-1132 

  
37-1, 
66-73 

2021 

39 

Ứng dụng Lean Six 
Sigma cho quy trình 
khám chữa bệnh ngoại 
trú có bảo hiểm y tế tại 
một số bệnh viện thành 
phố Hồ Chí Minh 

4 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
Khoa học 

Nghiên cứu  
Sức khỏe 

& Phát triển 
/2588-1442 

  
05-01, 
84-95 

2021 

40 

Phân tích thực trạng 
đăng ký nguyên liệu 
làm thuốc trong  
nước tại Việt Nam  
giai đoạn 2009-2019 

6 
 

(đứng 
đầu) 

Tạp chí  
khoa học –  
Khoa học  
Y Dược  
Đại học  
Quốc gia  
Hà Nội 

/2615-9309 
e-ISSN:  

2588-1132 

  
37-1, 
57-65 

2021 

41 

Đánh giá giải pháp can 
thiệp xây dựng định 
mức trong quản lý hóa 
chất xét nghiệm tại 
bệnh viện Nguyễn Đình 
Chiểu - tỉnh Bến Tre 
giai đoạn 2018-2019 

5 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
24-6, 
60-67 

2020 

42 

Ứng dụng các kỹ thuật 
phân tích ABC - VEN - 
XYZ - FSN trong quản 
trị tồn kho tại Bệnh 
viện Đa khoa Thiện 
Hạnh, tỉnh Đắk Lắk 

5 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
9-2, 

20-24 
2020 



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

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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

43 

Đánh giá tình hình sử 
dụng kháng sinh thông 
qua chỉ số ngày điều trị 
kháng sinh tại Bệnh 
viện Bệnh Nhiệt đới 
thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016 - 2018 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí  
Y Dược học 
/2734-9209 

  
9-2, 

131-135 
2020 

44 

Khảo sát sự hài lòng 
của người bệnh về chất 
lượng dịch vụ  
cấp phát thuốc bảo 
hiểm y tế ngoại trú tại 
nhà thuốc Bệnh viện  
Đại học Y Dược  
Thành phố Hồ Chí 
Minh – Cơ sở 1 

6 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí  
khoa học - Khoa 
học Y Dược Đại 

học Quốc gia  
Hà Nội 

/2615-9309 
e-ISSN:  

2588-1132 

  
36-3, 

101-108 
2020 

45 

Implementation status 
of antimicrobial 
stewardship programs 
in hospitals: A 
quantitative analysis 
study in Ho Chi Minh 
city, Vietnam 

9 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Medpharmres 
/1859-1779 

(online):   
2615-9139 

  
4-2, 

34-39 
2020 

46 

Khảo sát tình hình mua 
sắm thuốc tại Bệnh viện 

Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2018 

5 

 
(liên 

lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  

/1859-1779 

  
23-6, 

45-52 
2019 

47 

Khảo sát tình hình sử 

dụng hóa chất xét 

nghiệm tại Bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu - 

tỉnh Bến Tre trong năm 

2018 

4 

 
(đứng 

đầu, 
liên 

lạc) 

Tạp chí Y học 

Thành phố  
Hồ Chí Minh  

/1859-1779 

  
23-6, 
37-44 

2019 

48 

Khảo sát nguồn nhân 

lực Dược lâm sàng tại 

các bệnh viện công lập 
tuyến quận, huyện trên 

địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 

 
(liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 

Thành phố  
Hồ Chí Minh  

/1859-1779 

  
23-6, 
53-61 

2019 
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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: / 

ISSN 
ISI, Scopus  

(IF, Qi) 

Số lần 
trích 
dẫn 
dẫn 

Tập-số, 
trang 

Năm 
công 
bố 

49 

Nâng cao công tác kiểm 
kê thuốc bằng việc áp 
dụng kỹ thuật phân tích 
ABC: một nghiên cứu 
điển hình tại bệnh viện 
đa khoa Việt Nam 

6 
 

(liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
23-2, 

375-381 
2019 

50 

Khảo sát tình hình bảo 
quản và cấp phát vắc 
xin trong chương trình 
tiêm chủng mở rộng tại 
các cơ sở y tế thuộc 
Huyện Bình Đại, Tỉnh 
Bến Tre năm 2017 – 
2018 

5  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
23-2, 

437-443 
2019 

51 

Khảo sát tình hình sử 
dụng hóa chất, vật tư 
xét nghiệm và hiệu quả 
sử dụng trang thiết bị 
xét nghiệm tại bệnh 
viện quận Tân Phú – 
TPHCM trong thời gian 
năm 2015 – 2017 

5 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
23-2, 

456-461 
2019 

52 

Khảo sát tình hình sử 
dụng vị thuốc cổ truyền 
tại viện y dược học dân 
tộc - TPHCM trong thời 
gian năm 2015 - 2017 

6  

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
23-2, 

451-455 
2019 

53 

Thiết lập hồ sơ sản 
phẩm chứa các thuộc 
tính và mức độ quan 
trọng của thực phẩm 
chức năng: một nghiên 
cứu ứng dụng thiết kế 
trực giao tại thị trường 
TPHCM năm 2018 

4 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
23-2, 

403-409 
2019 

54 

Khảo sát việc đảm bảo 
chất lượng trong sử 
dụng dược liệu tại Viện 
Y Dược Học Dân Tộc - 
TPHCM năm 2017 

6 

 
(đứng 
đầu, 
liên 
lạc) 

Tạp chí Y học 
Thành phố  

Hồ Chí Minh  
/1859-1779 

  
23-2, 

445-449 
2019 

* tra cứu trên website https://www.scimagojr.com/;   † công bố của tạp chí 

- 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: 08 bài; [15; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 25] 
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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 

- - - - - - - - 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

- - - - - - - - 

- 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: 00 

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 

- - - - - - 

- 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): 00 
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 

- - - - - - 

- 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): 00 

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 

Tổ soạn thảo 
chương trình  
đào tạo Thạc sĩ  
chuyên ngành  
Tổ chức Quản lý 
dược 

Tham gia 
(ủy viên 
thư ký) 

Quyết định số 
5684/QĐ-ĐHYD 
ngày 29/12/2017 
Về việc thành lập  

Tổ soạn thảo  
chương trình đào tạo 
Thạc sĩ chuyên ngành 
Tổ chức quản lý dược 

Quyết định số 
1661/QĐ-BGĐT 
ngày 14/6/2019 

Về việc cho phép  
Đại học Y Dược 

TPHCM  
đào tạo ngành  

Tổ chức quản lý dược 
trình độ thạc sĩ 
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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 

2 

Hội đồng xây 
dựng chương trình 
đào tạo trình độ 
Thạc sĩ định 
hướng ứng dụng 
và định hướng 
nghiên cứu ngành 
Tổ chức Quản lý 
dược 

Tham gia 
(ủy viên) 

Quyết định số 
3535/QĐ-ĐHYD và 

Quyết định số 
3536/QĐ-ĐHYD về 
việc thành lập Hội 

đồng xây dựng 
chương trình đào tạo 
trình độ Thạc sĩ định 
hướng ứng dụng và 
định hướng nghiên 
cứu ngành Tổ chức 

Quản lý dược 

  

Chương 
trình đã 
được áp 

dụng 
cho học 

viên  
cao học 
từ năm 

học  
2021-
2022 

3 

Ban xây dựng  
đề án mở mã  
đào tạo Tiến sĩ  
chuyên ngành  
Tổ chức Quản lý 
dược 
 

Tham gia 
(ủy viên 
thư ký) 

Quyết định số 
252/QĐ-ĐHYD  
ngày 02/02/2021 
Về việc thành lập 

Ban xây dựng  
đề án mở mã đào tạo 
Tiến sĩ chuyên ngành 
Tổ chức quản lý dược 

  

Đề án 
đã hoàn 
thành 
hồ sơ 
chuẩn 
bị gửi 

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*: Các tiêu chuẩn đều đủ theo quy định 

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. 
 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 
                                                   Nguyễn Thị Hải Yến 


