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BO GIAO THÔNG VIN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc  

S&3'12/TB-DHHHVN-KHCN HáiPhông, ngày,/ tháng3 näm 2021 

THÔNG BAO 

Ye vic d cü' thành viên tham gia 
Hi dông Giáo sir Co s& Tru*ng JJii hQc Hang hái Vit Nam nãm 2021 

Kinh g1ri: Thu trirâng các &m vj trong toàn Trix&ng. 

Can c1r Quyt djnh s 37/2018/QD-TTg ngày 3 1/8/2018 cüa Thu tixâng ChInh 

phü v vic ban hành Quy djnh tiêu chun, thu t11c xét cong nhn dt tiêu chun va 

b nhim chirc danh gião six, phO giáo sir; thu tiic xét hUy ho cong nhn chirc danh va 

min nhim chirc danh giáo sir, phó giáo sir; 

Can ci'r thông tix 04/2019/TT-BGDDT ngày 28/3/2019 cüa Bô trithng B Giáo 

diic và Dào tto ban hánh Quy ch t chirc va hott dng cüa Hi dng Giáo sir Nhà 

nirâc, các Hi dng Giáo sir Nganh, lien ngành và Hi dng Giáo sir Co sâ; 

Th?c hin Cong van s 13/HDGSNN k ngày 05/03/202 1 cña Van phông Hi 

dng Giáo sir nha nrnic v vic thông báo ljch xét cong nhn c1tt tiêu chun chirc danh 

GS, PGS näm 2021. 

Nhà triràng d ngh Trrnng các Khoa1Vin d c1r irng viên tham gia HOi  dông 

Giáo sir Co sâ TriRing Dti h9c Hang hãi Vit Nam näm 2021 theo các tiêu chun cüa 

thành viên Hti dng Giáo sir Co sâ dixqc quy djnh tii Diu 17 - Quy& djnh s 

37/201 8/QD-TTg. 

Hèsodcirgm: 

- Danh sách 11ng viên d (theo máu dInh kèm), 

- Tom tt l lch khoa h9c ing viên tham gia Hi dng Giáo six ('Máu 03 dwçic 

gt'i kern thông báo nay). 

Các h so' ung viên dü tiêu chun tham gia Hi dng Giáo six Ca s Trung Di 

h9c Hang hâi Vit Nam näm 2021, d nghj g1ri v Phông Khoa h9c - Cong ngh (ban 

din tCr g1ri v email: hdgscsvirnaru.edu.vn) truâc 16g00, ngày 29/4/2021. 

Nhn dixçc thông bão nay yêu cu các Tnthng KhoaNin trin khai l%ra ch9n 

üng viên d cr theo dñng tiêu chun và thai gian quy djnh./— 

Noi nhân: 
-Nhu'trên; 
- Hiu tnróng (dê báo cáo); 
- Liru: VT, KH-CN. 

KT,H1U TRIJâNG 
PHO HIU TRtJONG 

PGS.TS, i4 4d& 

u'r G 



BM-DC-HDGSCS 

DANH SACH BE CI THANH VIEN THAM GIA 
HQI BONG GIAO SU' Ci S TRU'NG BiI HQC HANG HAl VIT NAM NAM 2021 

TT Ho và ten Nàm sinh 

Nàm b nhim Gião sir (GS)I 

Phó giáo sir (PGS) Born v cong tác Ghi chñ 

GS PGS Ngành 

1.  NguynVanA 

2.  NguynVànB 

3.  

Danh sách gm ... üng viên./. 
(Kern theo danh sách nay là Torn tt lj ljch khoa hQc z-ng vien tham gia H(5i dOng Giáo Sw) 

Hái Phông, ngày tháng nám 2021 
Ngu'ri 1p 

Ghi c/ia: 
Thành viên các Hi dông Giáo su là giãng viên co httu và thinh giãng 6 các ca s6 giáo diic di hçc dáp 1rng tiêu chuân quy djnh ti Diêu 17 Quyet djnh 
so 3 7/20 18/QD-TTg. 



Mu so 03 

cQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phiic 

LY LICH  KHOA HOC 
(Dành cho ing viên/thành viên các H7i d.ng Giáo sit) 

1. Thông tin chung 

-Hovàtên:  

- Näm sinh:  

- Giói tInh:  

- TrInh d dào tto (TS, TSKH) (nàm, ncii cp bang):  

- Chiirc danh Giáo su hoc PhO giáo su (näm, noi b nhim):  

- Nganh, chuyên ngành khoa h9c:  

- Chi'rc vi và don vj cong tác hin tai  (hoc dä nghi huu tr näm):  

- Chiic viii cao nht d qua:  

- Thành viên Hi dng Giáo six co s (nu co) (näm tham gia, ten hi dng, co s dào tao): 

- Thành viên Hi dng Giáo sir ngành (nu co) (nàm tham gia, ten hi dng, nhim kS'): 

- Thành viên Hi dng Giáo six nhà nixâc (nu co) (nàm tham gia, ten hi dng, nhim ks'): 

2. Thmnh tIch hott dng dào tto và nghiên cfru (thu.5c chuyên nganh dang hogt d3ng) 

2.1. Sách chuyên kháo, gido trinh 

a) Tng s sách dã chü biên:  sách chuyên khão;  gião trInh. 

b) Danh mic sách chuyên khâo, giáo trInh trong 05 nàm 1in k vâi th?i dim duçic b 

nhim thành viên Hi dng gan day nht (ten tác giá, ten sách, nhà xuá't ban, nàm xuá't ban, ma 

s ISBN, chi s trich dcn). 

2.2. Các bài bdo khoa h9c dw9c cong b6 trên các 4zp  chIkhoa hpc 

a) Tng s dã cong b: . bài báo tp chI trong nh1c;  bài báo tap  chI quc t. 

b) Danh miic bài Mo khoa hc cong b trong 05 näm 1in k vOi th&i dim duçrc b nhiêm 

thành viên Hi dng gn day nht (ten tác giá, ten cong trinh, ten tqp chI, nãm cOng bá, chi s 

IF và chi s trIch dn - né'u có): 

- Trong nrnrc:  

-Quéict:  

2.3. Các nhim vi khoa h9c và cong ngh 'chtrong trInh và d tài titoiig du'cing cO'p Bó tth len,) 

(Dan ánh 
mâu 

4x6 cm) 



a) Tng sé chucmg trInh, d tài dã chü trI/chü nhim: . cp Nhà nuc; cp 
B và tutmg duang. 

b) Danh miic d tài tham gia dâ thrçic nghim thu trong 05 näm 1in k vâi thñ dim disçc 
b nhim thành viên Hi dng gn day nht (ten de tài, ma sá, thô'i gian thz!c hin, cap quán lj 
d tài, trách nhiêm tham gia trong d tàz): 

2.4. Cong trinh khoa h9c khdc (neu co) 

a) Tng s cong trInh khoa hçc khác: 

- Tng s có:  sang ch& giãi pháp hüu Ich; 

- Tng s cO:  tác phm ngh thut; 

- Tang s có: thành tIch hun 1uyn, thi du. 

b) Danh miic bang dc quyn sang ch& giâi pháp hru ich, tác phm ngh thut, thãnh tIch 
hun 1uyn, thi du trong 5 näm trâ 1i day ('ten tác giá, ten cong trinh, s hiu van bcng, ten 
co'quan ca'p). 

2.5. Hwóng dn nghiên cá'u sinh (NCS) tid có quyt djnh c6p btng tiln si 

a) Tng s: NCS dã hiing dn chInh. 

b) Danh sách NCS hux5ng dn thành Cong trong 05 näm 1in k vOi thi dim dixçc b 
nhim thành viên Hi dng gn day nhAt (Ho va ten NCS, d tài luán an, ca sà dào tao, nám 
báo v thành cOng, vai trô hzthng d1n). 

3. Các thông tin khác 

3.1. Dan/i myc các cong trInh khoa h9c chmnh trong cá qud trinh (Bài báo khoa hoc, sách 

chuyên kháo, giáo trinh, sang ch giái phOp hüu Ich, tác phdm ngh thuat  thành tIch hudn 

1uycn, thi dau..., khi liçt kê cOng trInh, có the them chá dn vphOn logi tçxp chi, thông tin trIch 
ddn...). 

3.2. Giãi thu'öng v nghiên cü'u khoa hgc trong và ngoài nwó'c (nê'u co). 

3.3. Các thông tin v chi s6 djnh danh ORCID, h so Google scholar, H-index, s lwit trIch 
dan (né'u co). 

3.4. Ngoii ngfr 

- Ngoi ngü thành thao phiic v1i cong tác chuyên môn:  

- Müc d giao tip bang ting Anh:  

To! xin cam doan nhing dieu khai trên là dzng si- that, ne'u sai tOi xin hoàn toàn chju trách 
nhim trithc pháp luat. 

(Dia dan/i)..., ngày ... tháng ... näm 2021 
NGIJ'I KHAI 

(K và ghi rô ho ten) 
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