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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:
Đối tượng đăng ký: Giảng viên

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

; Giảng viên thỉnh giảng □

Ngành: Ngôn ngữ học

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học lí thuyết

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN VĂN THẠO
2. Ngày tháng năm sinh: 12/05/1974;

Nam

Dân tộc: Kinh

; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam;

Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: □
4. Quê quán: Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 36/116 Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 36/116 Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại nhà riêng: Điện thoại di động: 098.504.7777; E-mail: nguyenvanthao@hpu2.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ 11/2008 đến 2/2013, giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu
Từ 02/2013 đến 01/2016, giảng viên, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu
Từ 01/2016 đến nay, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó hiệu trưởng

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Địa chỉ cơ quan: Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
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Điện thoại cơ quan:
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 28 tháng 11 năm 1998, ngành: Tiếng Anh
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Hà Nội), Việt Nam
- Được cấp bằng ĐH ngày 16 tháng 09 năm 2002, ngành: Ngôn ngữ học, chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 07 năm 2012, ngành: Ngữ văn, chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng TS ngày 01 tháng 12 năm 2015, ngành: Ngôn ngữ học, chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện Khoa học Xã hội, Việt Nam
- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., 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: Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội 2
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Ngôn ngữ học
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Từ vựng học;
- Ngữ dụng học;
- Tiếng Việt với ngoại ngữ và giảng dạy ngôn ngữ;
- Ngôn ngữ với văn hóa và văn học.
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 (số lượng) 02 HVCH đã bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh
GS không cần kê khai);
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- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 đề tài cấp cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 31 bài báo KH, trong đó 05 bài báo KH 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 01, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, 2017.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
16. Kỷ luật: 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: Đủ tiêu chuẩn, đã và đang thực hiện
tốt nhiệm vụ của nhà giáo.
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):
- Tổng số 3,5 năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

TT

Số lượng
Số lượng Số đồ án,
NCS đã ThS/CK2/ khóa luận Giảng dạy
Năm học
hướng dẫn BSNT đã tốt nghiệp
Chính Phụ hướng dẫn ĐH đã HD ĐH SĐH

Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy
đổi/Số giờ định mức

1

2
3

2015-2016
2016-2017

21
195.2

0/21/15( Tập sự từ kì 2)
187.2/195.2/78 (Tập sự)

282.4
411.6
326.4

135
365.4/417.4/270
135 426.6/546.6/229.5 (Cố vấn học tập)
80 239.4/406.4/229.5 (Cố vấn học tập)

3 năm học cuối
4
5
6

2017-2018
2018-2019
2019-2020

2

2
6
4

(*) - 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 nay, 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.

3. Ngoại ngữ:
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh
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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: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (Đại học Hà Nội)
số bằng: B.136179; số vào sổ: 14439; năm cấp: 1998.
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): Bằng cử nhân tiếng Anh
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách nhiệm
Thời gian
hướng dẫn
Cơ sở đào
TT
hướng dẫn
tạo
HVCH/C
NCS
Chính Phụ từ…đến…
K2/BSNT
1/2019 –
1 Nguyễn Thị Thanh Lịch
HVCH Chính
ĐHSPHN2
8/2019
1/2019 –
2 Nguyễn Thị Ngần
HVCH Chính
ĐHSPHN2
8/2019
Họ tên NCS hoặc
HVCH/CK2/BSNT

Đối tượng

Ngày, tháng,
năm được cấp
bằng/có quyết
định cấp bằng
30/10/2019
30/10/2019

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
Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT

Tên sách

Trường nghĩa trong tiếng Việt:
1 Trường hợp trường nghĩa “lửa”
và trường nghĩa “nước”

Nhà xuất
Phần biên Xác nhận của cơ
Loại sách
Số
bản và
Chủ soạn (từ sở GDĐH (số văn
(CK, GT,
tác
năm xuất
biên trang … bản xác nhận sử
TK, HD)
giả
đến trang)
dụng sách)
bản

CK

Khoa học
Xã hội, 1
2017

4

1

1-242Số 644/GXNĐHSPHN2-ĐT.

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 sau PGS/TS: 01
Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- 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
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ
Tên nhiệm vụ khoa học

TT

1

và công nghệ (CT, ĐT...)
Trường nghĩa “nước” trong tiếng Việt

Đặc điểm ngôn ngữ của câu đối Nôm
2 trong tiếng Việt

CN/PCN/ Mã số và Thời gian
TK cấp quản lý thực hiện
CN

C2017.30
Cấp cơ sở

CN

C2019.13
Cấp cơ sở

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

6/20175/2018

6/6/2018/Tốt

3/2019 2/2020

28/4/2020/Tốt

Lưu ý:
- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- 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, sáng chế/giải
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)
7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố
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Danh sách bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT Tên bài báo/báo cáo KH

Là tác
Số lần
Loại Tạp
giả
trích
chí quốc
Số chính
dẫn
Năm
Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa tế uy tín:
Tập, số,
tác
(không
công
ISI,
học/ISSN hoặc ISBN
trang
tính tự
giả
bố
Scopus
trích
(IF, Qi)
dẫn)

Phân lập trường nghĩa lửa
1 trong tiếng Việt
1

Tạp chí Ngôn ngữ/ ISSN:
X 0866-7519

Số 12, 2014

Tiểu trường các từ ngữ chỉ
2 quá trình vận động của 1
“nước” trong tiếng Việt

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời
X sống/ISSN: 0868-3409

Số 12 2014

“Nước” với các từ chỉ
3 hoạt động của con người

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời
X sống/ISSN: 0868-3409

1

47-60

57-60
Số 2 2015
17-20

Danh sách bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

TT Tên bài báo/báo cáo KH

Sự chuyển trường nghĩa
của các từ chỉ quá trình
4
vận động của “lửa” trong
tiếng Việt

Loại Tạp
chí quốc
Số Là tác
Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa tế uy tín:
tác giả
ISI,
học/ISSN hoặc ISBN
giả chính
Scopus
(IF, Qi)
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Nghĩa biểu trưng của từ
thuộc trường nghĩa
"nước" trong TV

Số 5, 2016
26-32

1

X

450-455 2016

1

Kỉ yếu HTQT "Nghiên cứu và
giảng dạy ngôn ngữ học X những vấn đề lý luận và thực
tiễn", Nxb, ĐHQG-HN/
ISBN: 978-604-62-6689-1

466-471 2016

1

Kỉ yếu HTKHQT "Văn hóa và
ngôn ngữ các dân tộc trong sự
giao thoa giữa các quốc gia
X
Đông Nam Á", Nxb, ĐH Thái
Nguyên/ISBN: 978-604-915421-8

Các từ chỉ nguyên nhiên
liệu - cơ sở để "lửa" cháy
5

Tạp chí Từ điển học và Bách
khoa thư /ISSN: 1859-3135

Số lần
trích
dẫn
Năm
Tập, số,
(không
công
trang
tính tự
bố
trích
dẫn)

6

Words Indicating Fuel in
Vietnamese in Contrast
7
to English
Nghĩa biểu trưng của từ
thuộc trường nghĩa “lửa”
8
trong tiếng Việt
Sự chuyển trường nghĩa
tương đồng và khác biệt
9 giữa tiểu trường chỉ quá
trình vận động của “lửa” và
của "nước" trong tiếng Việt

1

1

Journal of English Teaching as a
Foreign Language, Universitas
X
HKBP Nommensen, Indonesia
/ISSN: 2459-9506

Vol.2, 2016
Issue 2,

Kỉ yếu HTNHTQ “Ngôn ngữ
ở Việt Nam: Hội nhập và phát
X
triển”, Nxb, Dân Trí./ ISBN:
978-604-88-5022-7

Tập 1, 2017

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời
sống /ISSN: 0868-3409
1

X

32-39

973-979

Số 11, 2017
28-38

The Function of
Discourse Markers in
10 Fairy Tale of Thumbelina 3
by Hans Christian
Andersen

International Journal of
Education and Curriculum
Application (Muhammadiyah
University of Mataram,
Indonesia)/ISSN: 2614-3380

Vol.1, 2018
Issue 2,

Các từ chỉ hoạt động dùng
11 “lửa” để đun nấu giữa tiếng 2
Việt và tiếng Anh

Tạp chí Từ điển học và Bách
X khoa thư /ISSN: 1859-3135

Số 4, 2018

The Nomination of
Vietnamese Traditional
12
Cakes

Vol.5, 2019

1

Journal of English Teaching as a
Foreign Language, Universitas
X
HKBP Nommensen, Indonesia
/ISSN: 2459-9506

Tập 1, 2019
596 -602

2

Kỉ yếu HTNHTQ “Ngôn ngữ
Việt Nam trong bối cảnh giao
lưu, hội nhập và phát triển”
Nxb, Dân Trí, ISBN: 978-60488-7739-2

2

Kỉ yếu HTNHTQ “Ngôn ngữ
Việt Nam trong bối cảnh giao
lưu, hội nhập và phát triển”
Nxb, Dân Trí, ISBN: 978-60488-7739-2

Tập 2, 2019
1611 1619

Quan hệ giữa ngụy biện
với ngộ biện và lập luận
13 trong giao tiếp của người
Việt
Ngụy biện trong quảng
cáo sản phẩm tiêu dùng
14 trên facebook hiện nay

Application of Halliday’s
15 Register Model to
3
Construction of Translation
Quality Assessment

International Journal of Applied
X Linguistics and Translation
(Science Publishing Group,
USA)/ ISSN: 2472-1166 (print);
7

33-40

3-6

Issue 2,
25-32

Vol.6, 2020
Issue 2,
47-51

Criteria in Translation
Teaching Context
A Study on Linguistic
Features in Contrastive
16
Parallel - Structured
Sentences
Semantic Alternation
from Animal to Human
17 under Semantic field
Perspectives
Cách dùng cụm từ cố
18 định trong câu đối Nôm
của Nguyễn Khuyến

19

The Semantic Field of
Water in Vietnamese

Shortening EFL
Acquisition - Broad
20
Listening Activities
A Comparative Study of
Words Indicating
21 ‘Artificial Containers of
Water’ in Vietnamese
and English
An Analysis of Deixis to
Song Lyric “My Heart
22 Will Go on” by Celine
Dion
A Study on Buddhistic
Press under Lexical
23
Perspective

24

An Analysis of English
Compound Word in Snow

2472-1271 (online)

1

Education Journal
(International Technology and
X
Science Publications,
UK)/ISSN: 2617-4588

Vol 3, 2020
Issue 3,
135-144
Vol.2, 2020
Issue 1,

2

Journal of Culture, Literature,
Linguistics and English
X Teaching (Sains Alqur’an
University, Indonesia)/ ISSN:
2684-9690

2

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời
X sống /ISSN: 0868-3409

18-29

Số 4, 2020
95-100

1

Education Journal
(International Technology and
X
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- Trong đó, số lượng 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: 05
Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ƯV chức danh
PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ƯV chức danh GS.
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng chế,
giải pháp hữu ích

Tên cơ quan
cấp

Ngày tháng
năm cấp

Tác giả chính/ Số tác giả
đồng tác giả

1
2
…

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được
công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ……………………………………………
7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:
TT

Tên giải thưởng

Cơ quan/tổ chức ra
quyết định

Số quyết định và
ngày, tháng, năm

Số tác giả

1
2
...

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được
cấp bằng TS: ..……………………………………………………………………………
7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia,
quốc tế
TT

Văn bản công
Tên tác phẩm nghệ Cơ quan/tổ chức
nhận (số, ngày,
thuật, thành tích
công nhận
tháng, năm)

Cấp Quốc
gia/Quốc tế

Số tác giả

1
2
...

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc
gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ..…………………
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:
- Tham gia Tiểu ban soạn thảo - Xây dựng chương trình đào tạo tiếng Việt dùng cho người nước
ngoài từ ngày 15/6/2018 đến 31/12/2018 (theo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các ban xây
dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt dùng cho người nước ngoài số 1339/QĐĐHSPHN2 ngày 15/6/2018 và Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt
dùng cho người nước ngoài số 2466/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 31/12/2018 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội 2).
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
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- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): 2 năm 10 tháng.
- Giờ giảng dạy
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………………………
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….
+ Đã hướng dẫn chính 01
HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng
ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng
ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ……………………………………………………………………
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: …….
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….
- Không đủ số CTKH là tác giả chính:
+ 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: ……………………………………………………….……………
(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

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 25 tháng 06 năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Thạo
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