
Mẫu số 03 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: .Nguyễn Văn Khang 

- Năm sinh: 1951 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS năm 

1990, Viện Đông Phương học, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô 

( Nga) 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm):  

Giáo sư 2004, Hội đồng giáo sư  Nhà nước; Viện Ngôn ngữ 

học, Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ học 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm):  Trường Đại học 

Phenikaa   

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở ( đã tham gia): Viện Ngôn ngữ học, Viện Đại học 

Mở, Học Viện Khoa học xã hhộ. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): thành 

viên Hội đồng từ 2008-nay;  từng đảm nhiệm  Phó chủ tịch Hội đồng.  

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): (Không) 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 14  chuyên khảo và giáo trình  và 21 cuốn Từ điển ( chủ biên 

và đồng tác giả) . 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, 

mã số ISBN, chỉ số trích dẫn): Một số chuyên khảo từ  từ 2007-nay. 

Stt Tên sách Mức độ  Nơi xuất bản Năm xuất 

 

 

 

(Dánảnh mầu 4x6 cm) 
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bản 

1 Ngôn ngữ mạng- Biến  thể ngôn 

ngữ trên mạng  tiếng Việt.  

Một mình Nxb Đại học quốc 

gia Hà Nội 

 

2019 

2 Chính sách  ngôn ngữ và lập pháp 

ngôn ngữ ở Việt Nam  

Một mình  Nxb Khoa học xã hội 2014 

3 Nghiên cứu đối chiếu Hán-Việt  Đồng chủ 

biên 

NXb. Đại học quốc 

gia hà Nội 

2014 

4 Ngôn ngữ học xã hội . Một mình 

 

Nxb Giáo dục Việt 

Nam, 2012 

2012 

5 Функционирование языков в 

многонациональном 

государстве: Россия, Вьетнам ,  

Đồng chủ 

biên 

Nxb Khoa học 

MOCBA  (bằng 

tiếng Nga) 

 

2008 

6 Từ ngoại lai trong tiếng Việt Một mình NxbGiáo dục 2007 

 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

 a) Tổng số đã công bố: 80   bài báo tạp chí trong nước;  5 bài báo tạp chí quốc tế. 

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồnggần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số 

IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

 - Trong nước: từ 2015- 4/2021 

TT Tên tạp chí Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1 Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở vùng Dân tộc thiểu số 

Tây Nam Bộ ( Qua một số địa bàn khảo sát) 

2021 Ngôn ngữ và Đời 

sống 

2 Ngoại  ngữ ở vùng  dân tộc thiểu số của Việt Nam: thái 

độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số đói với ngoại 

ngữ 

2020   Nghiên cứu Nước 

ngoài 

3 Đặc điểm của tiếng Mường trong sự so sánh với tiếng Việt 

và việc biên soạn " từ điển Mường-Việt",  "Từ điển Việt-

Mường" 

2020 Ngôn ngữ và Đời sống  

4 Tình hình sử  ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số  

BắcTrung Bộ và Duyên hải miền Trung  

2020 Nhân lực khoa học xã 

hội 

5 Trạng thái đa ngữ xã hội và tình hình sử dụng ngôn ngữ tại 

địa bàn dân tộc thiểu số  tỉnh Tuyên  Quang.  

2020 Khoa học Tân Trào  

6 ( đồng tác giả: Y Bê) Tình hình sử dụng ngôn ngữ của 

người dân ở xã NgọK Tụ huyện Đắk Tô tỉnh Kon Tum  

2020 Ngôn ngữ và Đời sống 
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7 Cơ sở lý thuyết và thực tiễn liên quan đến nghiên cứu 

tình hình sử dụng ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số: Một 

số vấn đề về đa ngữ xã hội.  

2019  Dân tộc 

8 Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ và xung quanh khái niệm 

tiếng mẹ đẻ từ thực tế tại vùng dân tộc thiểu số 

 

2019 Ngôn ngữ& Đời sống 

9 Triển khai dạy -học tiếng nói chữ viết Mường ở tỉnh 

Hòa Bình  
2018  Ngôn ngữ & Đời 

sống 

10 Một số vấn đề về ngôn ngữ dân tộc ở Trung Quốc: 

cảnh huống, chính sách và điều tra, nghiên cứu 

 

2018 Ngôn ngữ 

11 Changes in the languages in Vietnam during the 

intergration frocess.  

2017 Ngôn ngữ và Đời 

sống (số tiếng Anh ) 

12 Đặc điểm tạo từ của các đơn vị đơn tiết Hán Việt. tc  

 

2017 Khoa học ngoại ngữ  

13 Vai trò của các đơn vị đơn tiết hán Việt đối với tên cá 

nhân người Việ.  

 

2017 Ngôn ngữ và Đời 

sống 

14 (đồng tác giả: Nguyễn Hoàng Anh Đặc trưng ngữ nghĩa 

của các đơn vị đơn tiết Hán Việt  
2017 Nghiên cứu nước 

ngoài 

15 ( đồng tác giả : Bùi Văn Tỉnh) Xây dựng bộ chữ 

Mường tại tỉnh Hòa Bình  
2016 Ngôn ngữ & Đời 

sống 

16 Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt: 50 năm nhìn lại và 

nhữ vấn đề đặt ra  
2016 Ngôn ngữ & Đời 

sống 

17 Tiếng Việt trong bối cảnh thống nhất đất nước hội nhập 

và phát triển   
2015 Ngôn ngữ & Đời 

sống 

18 Nhìn lại chính sách ngôn ngữ  của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam về ngôn ngữ dân tộc thiểu số và những vấn 

đề đặt ra đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số hiện nay.  

2015 Ngôn ngữ & Đời 

sống 

19 Nhìn lại chính sách ngôn ngữ  của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam về ngôn ngữ dân tộc thiểu số và những vấn 

đề đặt ra đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số hiện nay 

 

2015 Ngôn ngữ & Đời 

sống 

 - Quốc tế: 

 

TT Tên tạp chí Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1  现代越南语中的汉语词 及其变异研究  

“当代 南语汉字词汇使用现状研究” 

（合著者）  

2018 广东世界图书

出 版 。 ISBN 

978-7-5192-
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4656-3 

 

2 Han zi and Hanzi dictionary complilation in 

Vietnam: Current situations and Prospects.   
2018   Dong Yang 

Hak- Th Orient 

al studies. 

ISSN 1229-

3199. 

 

 2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ 

trở lên) 

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 cấp Nhà nước (đang thực hiện); 

10 cấp Bộ và tương đương. 

 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản 

lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Nămhoàn 

thành 

Đề tài cấp Nhà 

nước, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia đề tài 

1 Nghiên cứu tình hình sử 

dụng ngôn ngữ ở vùng 

dân tộc thiểu số”  

 

2018-2021 (đã 

nghiệm thu cơ 

sở) 

Nhà nước Chủ nhiệm 

2 Biên soạn  bộ từ điển: Từ 

điển Việt-Mường;Từ điển 

Mường Việt 

2019-2020 tỉnh Hòa Bình Chủ nhiệm 

3 Xây dựng bộ gõ chữ 

Mường và Biên soạn sách  

học tiếng  

2017-2018 tỉnh Hòa Bình Chủ nhiệm 

4 Đặc điểm ngữ nghĩa và 

khả năng tạo từ của các 

đơn vị đơn tiết Hán Việt  

2016-2017 Quỹ Sunwah  

 

Đồng chủ nhiệm 

5 Đơn vị Hán Việt với tên 

chính người Việt 

2017 Viện chủ nhiệm 

 Xây  dựng bộ chữ Mường 

phục vụ cho bảo tồn, phát 

huy văn hóa Mường tại 

tỉnh Hòa bình 

2016 tỉnh Hòa Bình Chủ nhiệm 

6 Ngôn ngữ mạng tiếng Việt 2016 cấp viện Chủ nhiệm 

7 Từ tiếng Mường Ba Vì 

đến tiếng Mường chung 

2015 Hợp tác với Nga 

( Quỹ Khoa học 

Nga) 

Đồng chủ nhiệm 

 

2.4. Công trình khoa học khác(nếu có) 
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a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: 01 sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có:……… tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có:……… thành tích huấn luyện, thi đấu 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên 

cơ quan cấp): 

     Bằng “Lao động sáng tạo” của  Tổng Liên đoàn  lao động Việt Nam về “ Xây dựng   Bộ 

chữ Mường” tại tỉnh Hòa Bình, 2017 ( chuyển giao đưa vào sử dụng 2018).  

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  

a) Tổng số: 50 NCS đã hướng dẫn chính 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm 

bảo vệthành công, vai trò hướng dẫn): 

T

T 

Họ và Tên Cơ sở đào tạo Năm 

bảo vệ 

Vai trò 

hướng 

dẫn 

Tên luận án 

1 Trần Nhật 

Vinh 

Trường Đại học 

KHXH &NV, 

ĐHQG HN 

2020 Hướng 

dẫn 1 

Khảo sát hiện tượng Việt – Hán 

Việt địa danh làng xã ở đồng 

bằng Bắc Bộ  

 

2 Nguyễn 

Thị Thúy 

Hiền 

Trường Đại học 

KHXH &NV, 

ĐHQG HN 

2020 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm ngôn ngữ vai giao tiếp 

trong lực lượng Công an nhân dân 

Việt  

Nam (Qua một vài kịch bản phim 

 

3 Nguyễn  

Thị Hảo  
Đại học ngoại 
ngữ, ĐHQGHN 

2019 Hướng 

dẫn độc 

lập 

汉越鸟类名称对比研究 

 

4 Trần 

Hoàng Anh  

Đại học ngoại 

ngữ, ĐHQGHN 

2019 Hướng 

dẫn độc 

lập 

现代汉语形容词定语 特点研究

——与越南语 

形容词定语对比 

5 Trần Hải 

Bình 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2019 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đối chiếu Anh –Việt nhóm từ chỉ 

mắt và hoạt động của mắt 

6 Phạm 

Thanh Vân  

Đại học ngoại 

ngữ, ĐHQGHN 

2019 Hướng 

dẫn độc 

lập 

汉、越语茶酒二类商品名称特

点研究 

7 Trần Minh 

Hùng 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

 2019 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Từ ngữ tiếng Anh trên các 

phương tiện truyền thông tiếng 

Việt (Từ tư liệu của một số báo 

mạng tiếng Việt 

8 Nguyễn 

Thị Ly Na 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

 2019 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm ngôn ngữ pháp luật 

trong các bản Hiến pháp của Việt 

Nam 

9 Nguyễn 

Văn Đạo 

Học viện 

KHXH, Viện 

2018 Hướng 

dẫn độc 

Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - 

Việt và chuyển dịch thuật ngữ 
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HLKHXHVN lập báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt 

10  Trần  minh 

Văn 

Đại học ngoại 

ngữ, ĐHQGHN 

2018 Hướng 

dẫn độc 

lập 

汉、越语空间范畴认知对比研

究 

 

11  Phạm  

Thúy Hồng 

Đại học ngoại 

ngữ, ĐHQGHN 

2018 Hướng 

dẫn độc 

lập 

汉-越语心理动词的对比研究 

 

12 Trần Thị 

Thanh 

Hương 

Trường Đại học 

KHXH &NV, 

ĐHQG HN 

2018 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Ngôn ngữ đánh giá của các giám 

khảo trên truyền hình thực tế 

trong một số chương trình giải trí 

tiếng Việt (có liên hệ với tiếng 

Anh) 

13 Chu Phong 

Lan 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2018 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Thương lượng trong giao tiếp 

mua bán của sinh viên 

 

14 Đỗ Kim 

Cương 

Trường Đại học 

sư phạm Hà Nội 

2017 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm của lượng từ tiếng Hán 

và loại từ tương đương trong 

tiếng Việt 

15 Vũ Thị Thu 

Huyền 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2017 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm ngôn ngữ pháp luật qua 

Bộ luật dân sự bằng tiếng hán và 

bằng tiếng Việt của Việt Nam 

16 Phan Hồng 

Vân 

Trường Đại học 

KHXH &NV, 

ĐHQG HN 

2017 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Hiện tượng ngắt lời trong giao 

tiếp tiếng Việt (đối chiếu với 

tiếng Anh)  

 

17 Nguyễn 

Thị Hồng 

Chuyên 

Trường Đại học 

Thái Nguyên 

2017 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm ngôn ngữ của người 

lính cụ Hộ trong thời kì chống 

Pháp, từ góc độ vai giao tiếp 

(Trên cứ liệu một số tác phẩm 

văn xuôi hiện đại) 

18 Lê Thị 

Lâm 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2016 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm từ ngữ nhà Phật trong 

tiếng Việt 

19 Trần Thị 

Phương 

Thu 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2016 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Thành phần rào đón ở hành vi hỏi 

và hồi đáp trong giao tiếp tiếng 

Anh (đối chiếu với tiếng Việt) 

 

20 He Huixian Trường Đại học 

KHXH &NV, 

ĐHQG HN 

2016 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Đặc điểm của uyển ngữ trong 

tiếng Hán trong mối liên hệ với 

tiếng Việt 

21 Ngô  

Hương Lan 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2015 Hướng 

dẫn độc 

lập 

Hành vi từ chối lời cầu khiến 

trong tiếng Nhật (Đối chiếu với 

tiếng Việt) 

22 Khuất Thị 

Lan 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2015  Giao tiếp vợ chồng trong gia đình 

người Việt giai đoạn 1930-1945 

(Qua tư liệu tác phẩm văn học), 

23 Hoàng 

Thanh 

Hương 

Đại học ngoại 

ngữ, ĐHQGHN 

2015  现代汉语提问言语行为研究-兼

与越南语对比 

24 Đào Nga 

My 

Học viện 

KHXH, Viện 

2015  Các đơn vị Hán nhật trong việc 

học tiếng Nhật là một ngoai ngư 
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HLKHXHVN xở Việt Nam 

25 Nguyễn 

Thị Kim 

Cúc 

Học viện 

KHXH, Viện 

HLKHXHVN 

2015  Đặc điểm ngôn ngữ của các vai 

giao tiếp trong truyện cổ tích thần 

kỳ Việt Nam 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình(Bài báo khoa học, 

sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông 

tin trích dẫn…): 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ ( 2005; tập thể) 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt 

trích dẫn (nếu có): 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng  Hán; Mức độ: giảng dạy và 

hướng dẫn luận án. 

- Tiếng Anh, tiếng Nga: đọc sách phục vụ chuyên môn. 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

      Hà Nội, ngày 30  tháng 4 năm 2021 

      NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Văn Khang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




