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CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN  
 

            ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                
                                        ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 
 

          

1. Họ và tên: PHÙNG KHÁNH LÂM 

2. Năm sinh: 1985                                                             3. Nam/Nữ: NAM 
 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

    Học vị: TIẾN SĨ                                                   Năm đạt học vị: 2015 

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên 

    Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: Căn hộ A6-7.05, chung cư Ehome 3, Hồ 
Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 

7. Điện thoại: CQ:                          ; NR:                                ; Mobile: 0915333751 

8. Fax:                                                                        E-mail: lampk@ump.edu.vn  

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:  

     Tên tổ chức : 

     Tên người Lãnh đạo:                                   

     Điện thoại người Lãnh đạo: 

     Địa chỉ tổ chức:  

10. Quá trình đào tạo 
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Y Dược TPHCM BS đa khoa 2009 

Thạc sỹ    

Tiến sỹ Open University (UK) Sinh thống kê 2015 

Thực tập sinh khoa học    
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11. Quá trình công tác 
 

Thời gian  
(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2010 – 2011 Trợ lý nghiên 
cứu Sinh thống 

kê 

Đơn vị nghiên cứu 
lâm sàng ĐH Oxford 

tại TP HCM 

764 Võ Văn Kiệt, P1, 
Q5, TPHCM 

2011 – 2015 Nghiên cứu sinh 
Sinh thống kê 

Đơn vị nghiên cứu 
lâm sàng ĐH Oxford 

tại TP HCM 

764 Võ Văn Kiệt, P1, 
Q5, TPHCM 

2015 – 2019 Nghiên cứu viên 
sau tiến sĩ 

Đơn vị nghiên cứu 
lâm sàng ĐH Oxford 

tại TP HCM 

764 Võ Văn Kiệt, P1, 
Q5, TPHCM 

2020 – nay Giảng viên bộ 
môn Dịch tễ học 

Khoa Y tế công cộng, 
Đại học Y Dược TP 

HCM 

159 Hưng Phú, P8, Q8, 
TPHCM 

 
12. Các công trình công bố chủ yếu  
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 
5 năm gần nhất) 
 

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 Combination of 
inflammatory and vascular 
markers in the febrile 
phase of dengue is 
associated with more 
severe outcomes 

Đồng tác giả ELife 2021 

2 Visual and Biochemical 
Evidence of Glycocalyx 
Disruption in Human 
Dengue Infection, and 
Association With Plasma 
Leakage Severity 

Đồng tác giả Front Med 2020 

3 Higher plasma viremia in 
the febrile phase is 
associated with adverse 
dengue outcomes 
irrespective of infecting 
serotype or host immune 
status: an analysis of 5642 
Vietnamese cases 

Đồng tác giả Clin Infect Dis 2020 
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4 The value of daily platelet 
counts for predicting 
dengue shock syndrome: 
Results from a prospective 
observational study of 
2301 Vietnamese children 
with dengue 

Đồng tác giả Plos Negl Trop Dis 2017 

5 A review of transition 
experiences in perinatally 
and behaviourally acquired 
HIV-1 infection; same, 
same but different? 

Đồng tác giả J Int AIDS Soc 2017 

 
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  
 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 
 
TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

   

   

   

   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  
(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 
 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

    

    

    

    

    

15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 
 

Tên đề tài/đề án,  
dự án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 
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Tên đề tài/đề án,  

dự án, nhiệm vụ khác 
đã tham gia 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Nghiên cứu thực 
trạng hút thuốc lá ở 
người trưởng thành 

và việc thực hiện luật 
Phòng chống Tác hại 

thuốc lá tại TP Hồ 
Chí Minh năm 2020 

2020-2021  Đã nghiệm thu 

Metformin as 
adjunctive therapy in 
overweight and obese 
patients with dengue: 
an open-label safety 
and tolerability trial 

2019-2022  Chưa nghiệm thu 

A matched cohort 
study to investigate 

the pathogenic 
mechanisms of 

dengue severity in 
overweight/obese 

patients 

2019-2020  Chưa nghiệm thu 

Investigation into 
blood-based 

biomarkers for early 
identification of 

disease progression 
in dengue 

2019-2020  Đã nghiệm thu 

Investigation into C-
reactive Protein as a 
potential biomarker 

for disease 
progression in 

dengue 

2017-2018  Đã nghiệm thu 
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A matched cohort 
study to characterize 

the clinical 
manifestations of 

dengue in pregnancy 
and investigate the 

spectrum of adverse 
maternal and fetal 

outcomes 

2016-2017  Đã nghiệm thu 

Understanding 
acquired immunity to 

dengue viruses 

2015-2019  Đã nghiệm thu 

A randomized, 
placebo-controlled 
trial of magnesium 
sulphate for severe 

hand foot and mouth 
disease in Vietnamese 

children 

2014-2017  Đã nghiệm thu 

International 
Research Consortium 

on Dengue Risk 
Assessment, 

Management and 
Surveillance 

(IDAMS) [Work 
package 1] 

2011-2017  Đã nghiệm thu 

 
16. Giải thưởng  
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 
 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 
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17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TPHCM, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

 
TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN 
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA 

THỰC HIỆN) NHIỆM VỤ 

(Xác nhận và đóng dấu) 
 
 
 
 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết 
để Ông, Bà …... chủ trì (tham gia) thực hiện  

Nhiệm vụ  
 
 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM  
(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) NHIỆM VỤ  

(Họ, tên và chữ ký) 
 
 

 
 

 
 

PHÙNG KHÁNH LÂM 
 
 


