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B() GIAO THÔNG VIN TAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
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S:  'T'1  /TB-DHHHVN-KHCN Hal Phông, ngày,t6' tháng 3 nám 2021 

THÔNG BAO 

V vic xét cong nhân dtt tiêu chuân chu'c danh GS, PGS 11am 2021 

KInh gi:ri: Thu tmng các don vj trong toàn Trumg. 

Can cir COng van s 13/HDGSNN k ngày 05/03/2021 cüa Van phông Hi dng 

Giáo sir nhà nirc v vic thông báo ljch xét cong nhtn dtt tiêu chun chfrc danh GS, 

PGS näm 2021, Nhà trrnng d nghj các don vj, cá nhân trong toàn Trrnmg di chiu 

các tiêu chun và diu kin cüa ng11i duçic xét cong nhn chiIrc danh GS, PGS d 

dang k xét cong nhn dt tiêu chun chüc danh GS, PGS näm 2021 (Ljch xét cong 

nhgn dgt tiêu chudn chi'cc danh GS, PGS caa Hi dng Giáo su' Nhà nwác du'çrc dInh 

kern theo thông báo nay,). 

Các lrng viên dang k ghi ten xét cong nhân dat tiêu chun chirc danh GS, 

PGS näm 2021 tai  Tri.thng Di h9c Hang hãi Vit Narn theo mu BM-DK-GS/PGS 

và gi'ri v Phông Khoa h9c - Cong ngh (ban din tz gi'i ye email: 

hdgscsvimaru.edu.vn) tnrOc 16g00, ngäy 23/4/2021. 

H so xét cong nhn dt tiêu chun chuc danh GS, PGS cüa các mg viên d dang 

k i trén, d nghj gui v Phông Khoa h9c - Cong ngh trrnrc ngày 20/6/2021. 

Thông tin chi tit d nghj lien h vâi PhOng Khoa h9c Cong ngh hoc xem 

them ti website: http://hdgsnn.gov.vnI. 

Nci nhin: 
- Nhu' trên; 
- Hiu truö'ng (dé báo cáo); 
- Luu: VT, KFI-CN. 



BM-DK-GS/PGS 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hnh phüc  

B(N BE NGH XET CONG NHN B3T TIEU CHUAN 
CH1C DANH GIAO SIX, PHO GIAO SIX NAM 2021 

KInh gui: Van phông Hi dng Giáo su Cc s - Tnràng Dai  hQc Hang hãi Vit Nam. 

H9vàtêw Nam,nü:  

Ngày tháng näm sinh:  

Cci quan cong tãc: (B mon - Khoai'Vin)  

Ten cc si giáo diic dai  h9c nai da giãng day (ne'u là giáng viên thinh giáng): 

Nganh: , Chuyên ngành:  

S din thoai Ca nhân:  E-mail  

Dja chi lien h qua buu din: 

D nghj dixqc xét tai  Hi dng Chuc danh giáo six cc sO cUa Trithng Dai  hçc Hang háiA! 
: ,, j 

VietNam. 

D nghj xét tai  Hi dng Chuc danh giáo six ngành, lien nganh: 

Hal Phdng, ngày... . tháng... . nám 2021 
Ngirôi lam don 

(Kj và ghi rö ho ten) 
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