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- Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017: Nghiên cứu sinh tại Khoa Nông nghiệp,
Trường Đại học Kyushu Nhật Bản.
-Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019: Tham dự khóa đào tạo ngắn hạn về nghiên
cứu cây diêm mạch tại Beunos Aries Argentina.
-Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2020: Học khóa học sau Tiến sĩ do quỹ Toshiba
Nhật Bản tài trợ tại Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản.
-Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020: Giảng viên tại Bộ môn Cây lương thựcKhoa Nông học- Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
- Từ tháng 11 năm 2020 đến nay: Giảng viên chính tại Bộ môn Cây lương thực-Khoa
Nông học-Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Chức vụ: Hiện nay: Phó bí thư liên chi đoàn Khoa Nông học-Học viện Nông nghiệp Việt
Nam; Bí thư chi đoàn Cán bộ Khoa Nông học. Chức vụ cao nhất đã qua: Bí thư chi đoàn
Cán bộ Khoa Nông học-Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trâu Quỳ-Huyện Gia Lâm-Thành Phố Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0243.6261.7586
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 20 tháng 10 năm 2007; số văn bằng: A0028107; ngành: Khoa
học cây trồng, chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước):
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).
- Được cấp bằng ThS ngày 24 tháng 9 năm 2012; số văn bằng: 2797; ngành: Nông nghiệp;
chuyên ngành: Khoa học môi trường nông nghiệp; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước):
Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản
- Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 9 năm 2017 số văn bằng: 914, ngành: Nông nghiệp;
chuyên ngành: Khoa học môi trường nông nghiệp; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước):
Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm … ngành: ……
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Học viện Nông nghiệp
Việt Nam

Ban hành kèm theo Công văn số: 32 /HĐGSNN ngày 20/5/2021 của Chủ tịch HĐGS nhà nước

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Nông-Lâm
nghiệp
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
1) Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, sinh lý và sinh học phân tử
liên quan đến khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất thuận (chịu ngập, chịu
hạn, chịu mặn và chịu lạnh) ở cây trồng.
2) Hướng nghiên cứu 2: Thu thập, đánh giá, chọn lọc và phát triển nguồn vật liệu phục
vụ nghiên cứu và chọn tạo giống.
3) Hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và công nghệ quản lý trồng trọt
tổng hợp nhằm tăng giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp các loại cây trồng.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (trong đó 01 Hướng dẫn 1 và
01 Hướng dẫn 2);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 4 cấp cơ sở (trong đó 01 đề tài
đồng chủ nhiệm do cử đi Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản).
- Đã công bố (số lượng) 54 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí
quốc tế có uy tín;
- Đã tham gia tự công bố 04 giống cây trồng mới (Giống diêm mạch VNUA1, VNUA2,
VNUA3 và giống đậu xanh TX05) và 01 đơn giải pháp hữu ích được chấp nhận hợp lệ.
- Số lượng sách đã xuất bản 02 sách giáo trình phục vụ công tác đào tạo
- 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): Bằng khen của Hiệp hội
Khoa học cây trồng-Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (năm 2016 và
năm 2018), chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng giấy khen của Lãnh sứ Quán, Đại sứ quán Việt
Nam tại nhật bản từ năm 2015-2017.
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn
hiệu lực của quyết định): không

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Trong 13 năm công tác tại Học
viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi tự nhận thấy mình có đầy đủ tiêu chuẩn một giảng viên:
Có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng lập trường kiên định, vững vàng về chuyên môn
nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, đoàn kết và hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa
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học, luôn có tinh thần cầu thị học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp và người học, có đủ sức khỏe
công tác và có lý lịch bản thân rõ ràng.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số: 8 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
Chính

Phụ

Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã
hướng dẫn

Số lượng giờ
Tổng số giờ
Số đồ án,
giảng dạy trực
giảng trực
khóa luận
tiếp trên lớp
tiếp/giờ quy
tốt nghiệp
đổi/Số giờ định
ĐH đã HD ĐH
SĐH
mức(*)

1 2009-2010

04

196

196/339.5/252

2 2013-2014

07

332

332/532.5/280

3 2017-2018

09

268.2

268.2/589.7/270

03 năm học cuối
4 2018-2019

14

266.8

266.8/648.3/270

5

2019-2020

11

449.0

449.0/849.0/270

6

2020-2021

06

335.4

01

10

345.4/601.0/270

(*) - 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.

3. Ngoại ngữ:
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:Tiếng anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH



; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………

- Bảo vệ luận văn ThS năm 2012 và luận án TS năm 2017; tại nước: Nhật Bản
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:
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- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Giảng dạy bằng tiếng anh Môn học “Nguyên lý sản xuất cây
trồng ôn đới và nhiệt đới” cho ngành Khoa học cây trồng tiên tiến, Khoa Nông học
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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
Trách nhiệm
Họ tên NCS
Đối tượng
Thời gian
hướng dẫn
hoặc
Cơ sở đào
hướng dẫn
TT
HVCH/CK2/B
tạo
HVCH/C
NCS
Chính Phụ từ … đến …
SNT
K2/BSNT
Trần Thanh Hà

HVCH

Lê Đình Thắng

HVCH

X

1
X

2

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

12/201909/2020

Học viện
25/12/2020
Nông nghiệp
Việt Nam

6/202011/2020

Trường Đại 23/7/2021
học Tây
Nguyên

09/202009/2021

Học viện
Dự kiến nhận
Nông nghiệp bằng vào
Việt Nam
12/2021

Hướng dẫn HVCH chờ quyết định tốt nghiệp
Trần Thị Thu
3 Trang

HVCH

X

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
năm xuất giả
bản

Chủ biên

Phần biên Xác nhận của cơ sở
soạn (từ
GDĐH (số văn bản
trang … đến xác nhận sử dụng
trang)
sách)

Trước khi được công nhận TS

I
1

Sau khi được công nhận TS

II
1

Giáo
trình cây
ngô

GT

2017

2

Giáo
trình cây
lấy củ

GT

2019

4

Nguyễn Thế
Hùng

Chương 2,
Chương3
(trang 20-45)

Giấy chứng nhận

10

Tăng Thị
Hạnh

Phần Cây sắn
(trang 86137)

Giấy chứng nhận

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:
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- 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: 1756; 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/ Mã số và Thời gian
TK
cấp quản lý thực hiện

Thời gian nghiệm
thu (ngày, tháng,
năm)/Xếp loại KQ

Trước khi được công nhận TS

I

Thu thập duy trì, tạo nguồn
vật liệu ngô nổ (Zeamays L.
1
Subsp. Evert sturt) phục vụ
công tác chọn tạo giống

CN

T2010-01-1
HVNNVN

Biên bản họp hội
1/2010- đồng ngày
12/2010 2/6/2010, xếp loại:
Tốt

Đánh giá và xác định ưu thế
lai về một số chỉ tiêu liên quan Đồng T2014-01- 4/20142
đến chịu ngập của một số
CN 02VB
12/2014
dòng ngô ưu tú
Nghiên cứu và ứng dụng công
3 nghệ sinh học trong tạo dòng

TK

và giống ngô nếp lai

Nghiên cứu chế tạo và sử
dụng hạt gốm xốp kỹ thuật
4
phục vụ cây trồng ứng dụng
công nghệ cao

Thu thập và đánh giá đặc tính
quang hợp và nông sinh học
5 của một số giống khoai môn
sọ ở miền núi phía Bắc Việt
Nam

Đánh giá khả năng thích nghi
của tập đoàn giống diêm mạch
6
(Chenopodium quinoa Wild)
nhập nội tại Gia Lâm-Hà Nội

TK

TK

TK

Biên bản công nhận
kết quả NCKH do
HVNNVN xác nhận
đạt loại: Tốt

TTRIG200
9-01-43

Biên bản nghiệm
thu đánh giá kết quả
1/2009đề tài ngày
12/2010
18/5/2012, xếp loại:
Khá

B2014-1142

Biên bản nghiệm
thu đánh giá kết quả
1/2014đề tài ngày
12/2015
03/10/2016, xếp
loại: Khá

T2013-01- 12/201302
12/2014

Giấy xác nhận đã
hoàn thành nhiệm
vụ nghiên cứu đề tài
do Học viện Nông
nghiệp Việt Nam
xác nhận, Kết quả
xếp loại: Khá

T2013-01- 12/201306
12/2014

Giấy xác nhận đã
hoàn thành nhiệm
vụ nghiên cứu đề tài
do Học viện Nông
nghiệp Việt Nam
xác nhận, Kết quả
xếp loại: Khá
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Phát triển cây trồng cải tiến
7 cho Trung du và Miền núi
phía Bắc

TG

Đánh giá khả năng kết hợp
8 của các dòng ngô Nếp chất

TG

lượng tại Gia Lâm-Hà Nội

Dự án JICA

1/20111/2015

T2013-16- 12/201348
12/2014

Giấy xác nhận đã
hoàn thành nhiệm
vụ nghiên cứu đề tài
do Học viện Nông
nghiệp Việt Nam
xác nhận, Kết quả
xếp loại: Tốt

Sau khi được công nhận TS

II

Nghiên cứu sự biến đổi cấu
trúc của bộ rễ liên quan đến
1 khả năng chông chịu thiếu hụt
oxy ở vùng rễ và chịu ngập
úng ở cây ngô
Nghiên cứu dư thừa độ ẩm
2 đến sự hình thành và phân hóa
rễ củ khoai lang

CN

CN

T2018-01- 1/201808
12/2018

Biên bản công nhận
kết quả NCKH do
HVNNVN cấp ngày
10/6/2019, xếp loại:
Tốt

T2018-01- 3/201802VB
3/2019

Biên bản công nhận
kết quả NCKH do
HVNNVN cấp ngày
30/6/2020, xếp loại:
Tốt

Tiếp thu và làm chủ công nghệ
khai thác ảnh vệ tinh của Hoa
kỳ trong đánh giá thực trạng,
dự báo năng suất phục vụ đổi
3
mới quản lý sản xuất ngô tại
Việt Nam

TK

38/FIRST/1 8/2018- Biên bản nghiệm
.a/VNUA
8/2019 thu đánh giá kết quả
đề
tài
ngày
23/12/2019, công
nhận
kết
quả
3/4/2020 của Bộ
KHCN, xếp loại:
Khá

Nghiên cứu tuyển chọn và
phát triển cây diêm mạch
(Chenopodium quinoa Wild.)
tại một số vùng sinh thái phù
4
hợp ở Việt Nam

TG

HTQT/SPĐ 2017-2020 Biên bản nghiệm
P/07.17
thu
ngày
21/12/2020 và Giấy
xác nhận kết quả
thực hiện nhiệm vụ
của Bộ KHCN kỳ
ngày 3/2/2021, xếp
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Plant
Research and Scopus-Q4
Chính Biotechnology CiteScore
), Springer
0.47
ISSN
2229-4473

Tạp chí nông
nghiệp và phát
Tham
triển nông
gia
thôn, ISSN
1859-4581

https://d
oi.org/10
.1007/s4
2535- 10/2021
02100298-8
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- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín
mà ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: [30], [34],
[36], [41], [49], [50] và [53].
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)
Số
Tên bài báo/báo
TT
tác
cáo KH
giả
I

Tên tạp chí
Là tác
Thuộc danh
hoặc kỷ yếu
giả
mục tạp chí uy
khoa học/ISSN
chính
tín của ngành
hoặc ISBN

Tập, số,
trang

Tháng,
năm
công bố

Trước khi được công nhận PGS/TS

1
2

…
II

Sau khi được công nhận PGS/TS

1
2

…

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của
ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS:
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng
chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ quan cấp

Ngày
Tác giả
Số
tháng năm chính/ đồng tác
cấp
tác giả
giả

Học viện Nông nghiệp Việt 28/7/2020
Nam tự công bố lưu hành
21
1

Giống đậu xanh TX05

Cục trồng trọt-Bộ nông
22/10/202 Đồng tác giả 5
nghiệp và phát triển nông thôn 1
cấp bằng bảo hộ giống cây
trồng mới

- 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): ………………………
* Kết quả công bố giống tự lưu hành/ đơn hợp lệ giải pháp hữu ích, các sản phẩm này
đang chờ quyết định bảo hộ giống cây trồng/giải pháp hữu ích
TT

Tên giống/giải pháp
hữu ích

Tác giả Số
Ngày tháng
chính/ đồng tác
năm cấp
tác giả
giả
5/8/202020 Đồng tác giả 4

Giống diêm mạch
2 VNUA2

Học viện Nông nghiệp Việt
Nam tự công bố lưu hành
Học viện Nông nghiệp Việt
Nam tự công bố lưu hành

Giống diêm mạch
3 VNUA3

Học viện Nông nghiệp Việt
Nam tự công bố lưu hành

5/8/202020 Đồng tác giả 4

1

Giống diêm mạch
VNUA1

Tên cơ quan cấp

Giải pháp hữu ích: “Quy Chấp nhận đơn hợp lệ của
trình khai thác dữ liệu và Cục sở hữu trí tuệ, Bộ
KHCN, số đơn: 2-20194 hình ảnh vệ tinh trong
đánh giá thực trạng và dự 00406
đoán năng suất cây ngô

5/8/202020 Đồng tác giả 4

25/10/2019 Đồng tác giả 5

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng
quốc gia, quốc tế
Tên tác phẩm
nghệ thuật,
Văn bản công Giải thưởng
Cơ quan/tổ
TT thành tích huấn
nhận (số, ngày,
cấp Quốc
chức công nhận
luyện, thi đấu
tháng, năm)
gia/Quốc tế
TDTT

Số tác giả

1
...
- 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: ..………………
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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:
Chương trình đào Vai trò
Văn bản
Cơ quan
tạo, chương trình ƯV (Chủ giao nhiệm thẩm định,
TT
nghiên cứu ứng trì/ Tham vụ (số, ngày, đưa vào sử
dụng KHCN
gia)
tháng, năm)
dụng

Rà soát nội dung,
cấu trúc các
1
chương trình đào
tạo

Thư ký

Tiểu ban xây dựng
Chuẩn đầu ra và
Chương trình đào
2
Tham gia
tạo cho ngành
Nông nghiệp Công
nghệ cao

Văn bản đưa vào
áp dụng thực tế

Ghi chú

Số 2202/QĐCải tiến nội dung và
Học viện
HVN, ký
cấu trúc chương trình
Nông nghiệp
đào tạo hàng năm của
ngày
Việt Nam
Học viện sau rà soát
3/8/2018
Chương trình
đào tạo đã
Học viện Ngành được giao chỉ
được triển Nông nghiệp tiêu tuyển sinh hàng
khai từ năm Việt Nam năm tại Học viện
2018

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 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 0 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 đã có Quyết định cấp bằng ThS (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH được cấp bằng ThS bị thiếu:
[36] Variation in root growth responses of sweet potato to hypoxia and waterlogging,
Vegetos. Springer, ISSN 2229-4473.
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:
…….…………………………………………………………………………………………
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:
….……………………….…………………………………………………………………...
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH;
04 CTKH

