
BO GIAO THÔNG VJN TAT CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIRNG DH HANG HAT VIT NAM Dc 1p  -  Tr do  - Hnh phñc 

S:45ó /DHHHVN-TCHC Hal Phông, ngày & tháng f4 nãm 2022 

V vic thu h sa Nhà giáo däng k xét 
bô thim chi.'rc danh giáo six, phO giáo 
su cüa Truang dqt 2 nãm 2022. 

KInh g11i: Truing các Khoa/Vin và Nhà giáo thuc Trithng 

Can cir Quyt djnh s 37/2018/QD-TTg ngày 3 1/8/2018 cüa Thu tixing 
ChInh phü ye vic ban hành Quy djnh tiêu chuân, thu tiic xét cong nhn dt tiêu 
chuân và bô nhim chüc danh giáo six, phó giáo six; thu tVc  xét hüy bO cong 
nhtn chirc danh và mien nhim chirc danh giáo six, phó giáo six (g9i tat là Quyêt 
djnh so 37/2018/QD-TTg); Quyêt djnh sO 25/2020/QD-TTg ngày 31/8/2020 cua 
Thu ttthng ChInh phu ye vic si:ra dOi bô sung mt sO diêu Quyet djnh so 
37/2018/QD-TTg ngày 3 1/8/2018; 

Thçrc hin thu tiic xét b thim chüc danh giáo six (GS), phó giáo six (PGS) 
dcit 2 nàm 2022 dOi vâi nhà giáo cüa TriRing Dai  hçc Hang hài Vit Nam dã 
duçic cong nhn dt tiêu chuân chirc danh GS, PGS (sau day gi là Nba giáo), 
Nhà truông thông báo den các Nhà giáo thuc Trithng Co nhu câu, dü diêu kin, 
tiêu chuân bô nhim chüc danh GS, PGS, np 03 b ho sa xét ho nhiêm chüc 
danh GS, PGS theo quy djnh tti Diêu 26 Quyêt djnh sO 37/2018/QD-TTg ye 
Tru?mg (qua Phông To chuc - Hành chInh) trixâc 12h00' ngày 28/1 1/2022./. 

Noi nhân: 

- Nhu trên; 
- Luu: VT, TC-HC. 



'cJNG 
HOC 
GHAI 
NAM 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
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Mhs15 

Anh màu 4 x 6 

BAN BANG KY XET BO NHIM 
CH1CDANH (1)  

(Ni dung dung ô nào thi dánh du vào ô dó:I; Ni dung không dung thi d 
trông: 0) 

1. Hç và ten ngui dang k  

2. Ngày tháng näm sinh  

3. Nam U; Nü LI; Quc tjch . ; Dan tc  
Ton giáo  

4. Dãng viên Dãng CSVN: U 

5. Que quán: xä/phuàng, huynIqun, tinhlthành ph&  

6. Noi dang k h khu thixmg trü (s nha, ph, phu?mg, qun, thành phé hotc xä, 
huyn, tinh)  

7. Dja chi lien h (ghi rO, d.y dü d lien h dixgc qua Bixu din)  

Din thoai nhà riêng ; Din thoai di dng  
Emai1  

8. Cc quan cong tác, chfrc vi hin nay: 

Chircv  

Cci quan cong tác  

Dja chi cc quair  

Din thoai cci quan  

Thinh giãng tti cx s giáo d%ic dai  h9c (nu co)  

9. H s lixcmg hin hix&ng  

10. Dä duçc cong nhn chüc danh GS/PGS ngày.......tháng nàm 20  

ngànlr  

(Giri kern ban phô to cong chirng gthy chfrng nhn dat  tiêu chun chirc danh) 

Dang k xdt bë nhim chirc danh vi trI Giáo six hoc Phó Giáo six tai  
(B môn, Khoa,..., Ca s dào tao) 

Cam kt thc hin trách nhim và quyn lçii khi disçrc b nhim chirc danh giáo six 
hoc phó giáo six theo quy djnh hin hành. 

(2) , ngày  tháng näm  
NGUfl BANG KY 

và ghi rô hQ ten) 
Gui c/ia: 
(1) Giáo su/Phó giáo six. 
(2) Dja danh. 
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