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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HCM 

------- 

CỘNG HÕA 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 SƢ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh màu 4x6 

 

 

 

(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: Thể dục thể thao; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Thị Lệ Hằng 

2. Ngày tháng năm sinh: 24/07/1966; Nam □; Nữ ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt 

Nam; 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Thừa Thiên - Huế. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, 

huyện, tỉnh): 110 B1 Chung cư Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 110 B1 Chung cư 

Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại nhà riêng: không; Điện thoại di động: 0908.223.125;  

E-mail: hangptl@hcmue.edu.vn 

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

Từ năm 1990 đến năm 1999: Giảng viên bộ môn Bóng chuyền -Tổ Thể dục Thể thao - 

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 

Từ năm 2000 đến năm 2003: Trưởng Bộ môn Bóng chuyền - Ngành Giáo dục Thể chất - 

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 

Từ năm 2003 đến năm 2010: Trưởng Bộ môn Thể thao tự chọn - Khoa Giáo dục Thể chất 

- Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 
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Từ năm 2010 đến nay: Trưởng khoa Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Sư phạm Tp. 

Hồ Chí Minh. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa Giáo dục Thể chất. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan (028) 38352020 (line 155);  

Địa chỉ E-mail: khoagdtc@hcmue.edu.vn;  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học 

Quốc gia TP.HCM; Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM; Trường Đại học Ngoại 

thương; Trường Đại học Bình Dương. 

8. Đã nghỉ hưu: không 

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

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Đại 

học Ngoại thương; Trường Đại học Bình Dương. 

9. Học vị: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 29 tháng 05 năm 1990, ngành: Thể dục Thể thao, chuyên 

ngành: Giáo dục Thể chất. 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Thể dục Thể thao II. 

- Được cấp bằng ThS ngày 25 tháng 04 năm 2004, ngành: Thể dục Thể thao, chuyên 

ngành: Giáo dục Thể chất. 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Thể dục Thể thao II. 

- Được cấp bằng TS ngày 28 tháng 12 năm 2012, ngành: Giáo dục học, chuyên ngành: 

Giáo dục thể chất. 

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Viện Khoa học TDTT, Hà Nội. 

- 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: …… 
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư 

phạm Tp. Hồ Chí Minh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Văn hóa - 

Nghệ thuật - Thể dục Thể thao. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Lý luận và phương pháp Thể dục Thể thao. 

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) 07 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai); 

- Đã hoàn thành (số lượng) 02 đề tài NCKH cấp Trường và 01 đề tài NCKH cấp Viện;  

- Đã tham gia biên soạn sách “Quản lý thể dục thể thao"; 

- Đã công bố (số lượng) 19 bài báo KH, trong đó có 07 bài báo KH trên tạp chí quốc tế 

uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 10, trong đó có 10 thuộc nhà xuất bản uy tín; 

- Số lượng … tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế. 

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất. Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác 

giả, NXB, năm XB, chỉ số ISBN; với công trình KH: ghi rõ tên công trình, tên các tác 

giả, tên tạp chí, tập, trang, năm công bố; nếu có thì ghi rõ tạp chí thuộc loại nào: ISI (SCI, 

SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI), Scopus hoặc hệ thống CSDL quốc tế khác; chỉ số ảnh 

hưởng IF của tạp chí và chỉ số trích dẫn của bài báo. 

(1) The effect of the exercise programs on the boy’s self-concept – Innovative 

Journal of Medical and Health Sciences, Phạm Thị Lệ Hằng, Innovative Journal of 

Medical and Health Science, 5/9/435-439, 2019, ISSN (O) 2277:4939/ (P) 2589:9341. 

 (2) Solutions to improve the quality of Bachelor of physical education training 

program in Ho Chi Minh city university of Pedagogy Vietnam, Phạm Thị Lệ Hằng, 

European Journal of Physical Education and Sport Science, 5/10/58-66, 2019, ISSN: 

2501 – 1235. 

http://oapub.org/edu/index.php/ejep
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(3) Nghiên cứu những thay đổi về các chỉ số y sinh trong thi đấu của VĐV thể thao 

điện tử (E-sport), Phạm Thị Lệ Hằng, Tạp chí Khoa học thể thao, 4/76-79, 2011, ISSN: 

1859 – 4662.  

(4) Giáo dục học Thể dục thể thao, Phạm Thị Lệ Hằng, Lê Thị Hồng Hà, 

Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Thị Hiên, NXB ĐH Sư phạm TP.HCM, 2016, ISBN: 978 – 

604 – 947 – 936 – 6. 

(5) Giáo trình Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao trường học, Phạm Thị Lệ 

Hằng, Lê Vũ Kiều Hoa, Nguyễn Văn Hùng, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM, 2017, 

ISBN: 978 – 604 – 947 – 937 – 3. 

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

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/10/2016 về "Đã có thành tích xuất sắc 

trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1976 - 2016" (số 4724/QĐ-

BGDĐT). 

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/10/2018 về "Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiện vụ hai năm liên tục từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018” (số 4328/QĐ-

BGDĐT). 

- Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2013, 2014,2016,2017 của trường Đại học 

Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. 

- Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ngày 18/03/2016 về 

"Đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2015" (Số 05/QĐ-HTT). 

- Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ngày 15/03/2017 về 

"Đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp 

năm 2016" (Số 20/QĐ-HTT). 

- Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ngày 28/12/2016 về 

"Đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện sinh viên tham gia Đại hội Thể thao 

sinh viên Đông Nam Á lần thứ XVIII năm 2016" (Số 6131/QĐ-BGDĐT). 

- Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày 03/08/2015 về 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm học 2014 - 2015 (Số 

169/QĐ-CĐN). 
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- Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí 

Minh về "Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2014, 2015, 

2016. 

- Đạt các danh hiệu "Công đoàn viên xuất sắc"; "Giỏi việc trường -Đảm việc nhà" của 

Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm 

liền. 

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):  ..........................................................  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƢ/PHÓ GIÁO SƢ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá). 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

- Hoàn thành tốt trách nhiệm của Bí thư - Trưởng khoa về công tác quản lý, đào tạo, 

giảng dạy chuyên môn. Phối hợp với Chi ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy cấp 

trên giao. 

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm liền.  

- Hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị và tốt nghiệp đạt loại Giỏi năm 2014. 

Báo cáo thành công luận văn tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính đề tài: 

"Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh, thực trạng và giải pháp". 

- Phối hợp có hiệu quả với Công đoàn trường trong quá trình tổ chức các hoạt động 

phong trào thể thao phù hợp với chuyên môn của đơn vị. 

- Phụ trách đoàn thể thao với các đội tuyển thể dục, bóng chuyền, bóng bàn, điền 

kinh…thi đấu đạt giải cao trong các hội thi Nghiệp vụ sư phạm Toàn quốc (tổ chức 04 

năm/lần) và tham gia lãnh đội các đoàn TT sinh viên tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông 

Nam Á cũng như Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Tổng số 29 năm. 

(Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ 

sơ) 

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành) 
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TT Năm học 

Hƣớng dẫn 

NCS 
HD luận 

văn ThS 

HD đồ án, 

khóa luận tốt  

nghiệp ĐH 

Giảng dạy 
Tổng số giờ 

giảng/số giờ 

quy đổi Chính Phụ ĐH SĐH 

2 2013 - 2014 x  0 1 x 15 = 15 866  881 

3 2014 - 2015 x  0 4 x 15 = 60 800  860 

4 2015 - 2016 x  2 x 25 = 50 3 x 15 = 45 860  955 

3 năm học cuối  

5 2016 - 2017 x  1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 820  860 

6 2017 - 2018 x  1 x 25 = 25 3 x 15 = 45 860  930 

7 2018 - 2019 x  3 x 25 = 75 1 x 15 = 15 800  890 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. 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 □ 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 - ĐHQG HN số bằng: E 3101539; năm 

cấp : 2017 

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): B2 

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được 

cấp bằng/có quyết định cấp bằng) 

TT Họ tên NCS hoặc HV 

Đối tƣợng 
Trách 

nhiệm HD 
Thời gian 

hƣớng dẫn 

từ…đến… 

Cơ sở đào tạo 

Năm đƣợc 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 
NCS HV Chính Phụ 

1 
Lê Đình Dũng  x x  2013 - 2015 Trường Đại 

học Sư phạm 

2015 
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Thể dục thể 

thao TP. HCM 

2 

Phan Thị Cẩm Hồng  x x  2013 - 2015 Trường Đại 

học Sư phạm 

Thể dục thể 

thao TP. HCM 

2015 

 

3 

Trương Văn Tú  x x  2014 - 2016 Trường Đại 

học Sư phạm 

Thể dục thể 

thao TP. HCM 

2016 

4 

Lê Thị Anh  x x  2014 - 2016 Trường Đại 

học Thể dục 

thể thao TP. 

HCM 

2016 

5 

Nguyễn Viết Trung  x x  2016 - 2018 Trường Đại 

học Sư phạm 

Thể dục thể 

thao TP. HCM 

2018 

6 

Lý Hoàng Nam  x x  2016 - 2018 Trường Đại 

học Sư phạm 

Thể dục thể 

thao TP. HCM 

2018 

7 

Huỳnh Ngọc Khoa  x x  2016 - 2018 Trường Đại 

học Sư phạm 

Thể dục thể 

thao TP. HCM 

2018 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học 

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS 

và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh 

PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS) 
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- Trước khi bảo vệ TS 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Viết MM 

hoặc CB, 

phần biên 

soạn 

Xác nhận của 

CS GDĐH (Số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách) 

1 Bóng chuyền Giáo trình 

NXB ĐH Sư 

phạm 

TP.HCM, 2007 

04 Biên soạn 
Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

 

 - Sau khi bảo vệ TS 

 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Viết MM 

hoặc CB, 

phần biên 

soạn 

Xác nhận của 

CS GDĐH (Số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách) 

1 
Quản lý Thể 

dục thể thao 
Giáo trình 

NXB Thể 

dục Thể 

thao Hà Nội 

- 2016 

08 341-372 

49/QĐ-

NXBTDTT 

Ngày 9/3/2016 

2 
Phổ tu Điền 

kinh 
Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2016 

03 Chủ biên 

1452/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

3 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Khoa học 

Thể dục Thể 

thao 

Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2016 

06 Chủ biên 

1451/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 
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4 

Sinh lý học 

Vận động – 

Học phần 1 

Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2016 

05 Chủ biên 

1649/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

5 
Học thuyết 

huấn luyện 
Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2016 

05 Chủ biên 

1450/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

6 

Lý luận và 

phương 

pháp thể 

dục thể thao 

trường học 

Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2017 

03 Chủ biên 

1576/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

7 

Giáo dục 

học Thể dục 

thể thao 

Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2016 

04 Chủ biên 

1538/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

8 

Giáo trình 

giảng dạy 

và huấn 

luyện Bóng 

đá Futsal cơ 

bản 

Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2019 

06 Chủ biên 

633/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

9 
Giáo trình 

Cầu lông 
Giáo trình 

NXB ĐH 

Sư phạm 

TP.HCM - 

2019 

07 Chủ biên 

638/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM 

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công 

nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức 

danh PGS): 

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
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sách hướng dẫn; MM: viết một mình; CB: chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu 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) 

1 

Nghiên cứu về trình 

độ thể lực của vận 

động viên Bóng 

chuyền nữ trường 

Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí 

Minh (ĐT) 

CN 

Trường Đại học 

Thể dục thể 

thao 2 thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

08/2000 -  

05/2003 

 

 

 

05/2003 

2 

Nghiên cứu về 

giảng dạy kỹ, chiến 

thuật, tổ chức thi 

đấu  thể thao điện tử 

(E-Sport) và hiệu 

quả đối với thanh 

niên (ĐT) 

CN 
Viện Khoa học 

TDTT Hà Nội 

08/2008 - 

08/2012 

 

 

 

08/2012 

3 

Bước đầu nghiên 

cứu về tổ chức tập 

luyện thể thao điện 

tử E-Sport (ĐT) 

CN 
Viện Khoa học 

TDTT Hà Nội 
2009 22/12/2009 

4 

Bước đầu nghiên 

cứu về tổ chức tập 

luyện thể thao điện 

tử (E-Sport) cho 

sinh viên trường 

Đại học Sư phạm 

TP.HCM (ĐT) 

CN 

CS.2012.19.19

Trường Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

 

07/2012 - 

07/2013 
26/06/2014 
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5 

Nghiên cứu đánh 

giá một số bài tập 

phát triển tố chất thể 

lực cho nữ sinh viên 

có thể lực yếu của 

trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM 

(ĐT) 

 

 

 

TG 

Trường Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

 

2013 - 2014 12/2014 

6 

Chương trình khung 

chuẩn ngành Giáo 

dục thể chất (CT) 

CN 

Trường Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

2015 - 2016 08/2016 

7 

Đánh giá chương 

trình đào tạo cử 

nhân ngành Giáo 

dục Thể chất 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố  

Hồ Chí Minh (ĐT) 

CN 

CS.2017.19.71 

Trường Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

2017 - 2018 28/12/2018 

 

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 đã công bố 

(Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS 

và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh 

PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS) 

* Trước khi bảo vệ học vị TS 
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TT Tên bài báo 
Số tác 

giả 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học 

Tạp chí 

quốc tế uy 

tín (và IF) 

Số trích 

dẫn của 

bài báo 

Tập/số Trang 
Năm 

công bố 

1 

Tập luyện và 

thể thao điện 

tử (E-sport) 

01 
Tạp chí Khoa 

học thể thao 

  3 4-6 2008 

2 

Thực trạng 

tập luyện thể 

thao điện tử 

(E – sport) tại 

Việt Nam và 

một số 

phương pháp 

tập luyện và 

thi đấu E - 

sport 

02 

Tạp chí Khoa 

học thể thao 

  2 10-16 2011 

3 

Nghiên cứu 

những thay 

đổi về các chỉ 

số y sinh 

trong thi đấu 

của VĐV thể 

thao điện tử 

(E-sport) 

02 

Tạp chí Khoa 

học thể thao 

  4 20-23 2011 

4 

Sự ảnh hưởng 

về tâm lý đối 

với người tập 

luyện môn 

Bóng đá 

FIFA điện tử 

02 

Tạp chí Khoa 

học thể thao 

  6 27-29 2011 
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* Sau khi bảo vệ học vị TS 

 

TT Tên bài báo 
Số tác 

giả 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học 

Tạp chí 

quốc tế uy 

tín (và IF) 

Số trích 

dẫn của 

bài báo 

Tập/ 

số 
Trang 

Năm 

công bố 

1 

Nâng cao hiệu 

quả đòn đá cho 

nam sinh viên 

chuyên sâu 

Taekwondo 

03 
Tạp chí thể 

thao 

  

13+14 33 2016 

2 

Lựa chọn bài 

tập phát triển 

thể lực chuyên 

môn cho nam 

vận động viên 

Bóng chuyền 

bãi biển 

TP.HCM 

01 
Tạp chí thể 

thao 

  

3 86-88 2017 

3 

Thực trạng và 

các yếu tố ảnh 

hưởng phong 

trào tập luyện 

thể dục thể 

thao của phụ 

nữ TP.HCM 

01 
Tạp chí thể 

thao 

  

4 38-44 2017 

4 

Một số biện 

pháp khuyến 

khích tập luyện 

thể dục thể 

thao cho phụ 

nữ TP.HCM 

02 

Kỷ yếu Hội 

nghị khoa học 

quốc tế TDTT 

trong thời kỳ 

phát triển và 

hội nhập. 

  

6 93-98 2017 
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5 

Thực trạng 

hoạt động thể 

dục thể thao 

ngoại khóa của 

sinh viên 

trường Đại học 

Sư phạm 

TP.HCM 

01 
Tạp chí thể 

thao 

  

2 77 2017 

6 

Lựa chọn các 

bài tập phát 

triển sức bật 

cho nam sinh 

viên chuyên 

sâu Bóng 

chuyền khoa 

Giáo dục Thể 

chất trường 

Đại học Sư 

phạm 

TP.HCM 

01 

Tạp chí Khoa 

học trường 

ĐHSP TPHCM 

  

10 117-119 2017 

7 

Đề xuất giải 

pháp nâng cao 

tính tích cực 

của sinh viên 

Đại học Sư 

phạm 

TP.HCM trong 

học tập môn 

Giáo dục thể 

chất 

 

01 

Tạp chí khoa 

học và đào tạo 

Thể dục thể 

thao 

  

3 81 2017 
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8 

Đề xuất giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt 

động Thể dục 

Thể thao ngoại 

khóa cho SV 

không chuyên 

TDTT trường 

Đại học Sư 

phạm – Đại 

học Thái 

Nguyên. 

02 

Tạp chí Khoa 

học trường Đại 

học Sư phạm 

Tp.HCM 

ISSN 1859 - 

3100 
14 10 141-152 2017 

9 

Research on 

physical 

selection tests 

for Vietnamese 

female 

gymnastics 

athletes at the 

age of eight 

(Bone Age) 

02 

International 

Journal of 

Physical 

Education, 

Sports and 

Health 

ISSN: 2394 - 

1685 
4 5 106-108 2018 

10 

The 

dermatoglyphi

c 

characteristics 

of Ho Chi 

Minh city 

female aerobic 

gymnastics 

athletes 

 

03 

International 

Journal of 

Physical 

Education, 

Sports and 

Health 

ISSN: 2394 - 

1685 
4 5 109-115 2018 
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11 

The 

Correlation 

between IQ 

and hand ATD 

angle of Ho 

Chi Minh city 

aerobic 

gymnastic 

athletes 

02 

Proceedings Of 

XIII 

International 

Scientific and 

Practical 

Confere nce of 

Students and 

Young 

Scientists 

"Modern 

University 

Sport Science" 

ISBN 978 – 

5 – 604526 -

9 - 0 

  175-186 2019 

12 

Researching 

for tests for 

physical 

selection of 

female 

gymnasts aged 

8 years old 

(Regarding age 

of bone) 

03 

Proceedings Of 

XIII 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference of 

Students and 

Young 

Scientists " 

Modern 

University 

Sport Science" 

ISBN 978 – 

5 – 604526 -

9 - 0 

  

210-216 2019 

13 

The Effect of 

the exercise 

programs on 

the boy's self-

concept 

01 

ISSN (O) 

2277:4939/  

(P) 2589:9341. 

Innovative 

Journal of 

Medical and 

Health Science 

ISSN 

2589:9341 
5 9 435-439 2019 
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14 

The 

Underpinning 

of Technical 

Training of 

talented male 

footbal athletes 

from 11 to 12 

years old after 

a training year 

02 

Innovative 

Journal of 

Medical and 

Health Science 

ISSN 

2589:9341 
5 9 431-434 2019 

15 

Solutions to 

improve the 

quality of 

Bachelor of 

physical 

education 

training 

program in Ho 

Chi Minh city 

university of 

Pedagogy, 

Vietnam  

01 

European 

Journal of 

Physical 

Education and 

Sport Science 

 

ISSN 2501 - 

1235 
10 5/10 58-66 2019 

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận 

PGS hoặc cấp bằng 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 
Số tác giả 

1     

2     

…     

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS 

hoặc cấp bằng TS: 

http://oapub.org/edu/index.php/ejep
http://oapub.org/edu/index.php/ejep
http://oapub.org/edu/index.php/ejep
http://oapub.org/edu/index.php/ejep
http://oapub.org/edu/index.php/ejep
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7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...) 

TT Tên giải thƣởng 
Cơ quan/tổ chức ra 

quyết định 

Số quyết định và 

ngày, tháng, năm 
Số tác giả 

1 

Huy chương Đồng 

giải Quần vợt Người 

Giáo viên nhân dân 

toàn quốc lần thứ V 

năm 2013. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo   

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc 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: 

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học Sư 

phạm Tp. Hồ Chí Minh 

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học 

quốc tế uy tín: 

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS: □ 

- Giờ chuẩn giảng dạy: □ 

- Công trình khoa học đã công bố: □ 

- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ □ 

- Hướng dẫn NCS,ThS: □ 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƢỜI 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. 

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2019 

Người đăng ký 

 

 

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng 

 



19 

 

D. XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU NƠI ĐANG LÀM VIỆC 

- Về những nội dung “Thông tin cá nhân” ứng viên đã kê khai. 

- Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai 

đoạn này. 

(Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật). 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

  

 

 


