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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phtIc

Ha N5i, ngày 05 tháng 5 nàm 2022
S: 252 /HVN-TCCB
V/v d xut 11ng viên tham gia thành viên
I-Ii dông Giáo su ngành, lien ngành 11am 2022
KInh g11i: Các khoa trong H9c vin
Can cir Quyt djnh s 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 näm 2018 cüa Thu
tucng ChInh phü quy djnh tiêu chun, thu tgic xét cong nhn dat tiêu chutn và b
nhim chirc danh giáo su, phó giáo su', thu t11c xét hüy bO cong nhn chüc danh và
min nhim chCrc danh giáo su, phó giáo su (Quyt djnh s 37/2018/QD-TTg);
Can ctr Thông tu s 04/2019/TT-BGDDT ngày 28 tháng 3 näm 2019 cüa B
trithng B Giáo dçtc và Dào tao ban hành quy ch t chrc và hoat dng cüa Hi
dng Giáo su nhà nuOc, Hi dng Giáo su ngành, lien ngành và Hi dông Giáo su
co sO' (Thông tu so 04/2019/TT-BGDDT);
Thirc hin Cong van s 74/HDGSNN ngày 28 tháng 4 näm 2022 cüa Hi
dng Giáo su nhà nuâc (HDGSNN) v vic giOi thiu irng viên tham gia Hi dông
Giáo su ngành, lien ngành näm 2022; kin cUa Giám dc Hçc vin ti Th trInh s
244/TTr-TCCB ngày 28 tháng 4 nam 2022. Dé có ca sâ cho Giám d& H9c vin
xem xét, quy& djnh cir üng viên tham gia Hi dng Giáo su ngành, lien ngành nãm
2022, Ban T chrc can b dê nghj dan vj can ccr vào tiêu chun thành vien Hi
dng Giáo su ngành, lien ngành duçc quy djnh tai Quy& djnh s 37/2018/QD-TTg
và Thông tu s 04/201 9/TT-BGDDT d xut rng viên có chüc danh giáo su, phó
giáo su dang là giàng viên co hüu cOa don vj tham gia Hi dng Giáo su ngành,
lien ngành näm 2022.
Danh sách rng viên cüa don vj giâi thiu và 1 ljch khoa hQc cüa irng viên
(theo rnu) diiçc giri v Ban To cht'rc can b tü nay dn ht ngày 13 tháng 5 nàm
2022 dê tong hçp báo cáo Giám doe Hpc vin.
Ni dung Quy& djnh s 37/201 8/QD-Yfg và các vn bàn có lien quan duçic dàng
tren trang thông tin din tiir cüa Ban T chuc can b.
Trân tr9ng./.
No nh,in:
- Nhu trên;
- Giárn dôc Hoc viên (dé b/c);
- Lixu VT, TCCB.
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DANH SACH U'NG VIEN THAM GIA HQI BONG GL&O SIX NGANH, LIEN NGANH NAM 2022
(xp theo thir tu uu tiên cüa dan vj theo tüng ngành, lien ngành)
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S: 37/2018/QD-TTg

Ha N5i, ngày 31 tháng 8 nám 2018

QUYET D!NH
Ban hành quy djnh tiêu chun, thu tuic xét cong nhn dt tiêu chuân và b nhim
chile danh giáo sir, phó giáo sir; thu tiic xét hüy ho cong nhn chfrc danh và mien
nhim chfrc danh giáo sir, phó giáo sir

Diu 17. Tiêu chuân thành viên Hi dIng Giáo sir nhà nu*c, Hi dông Giáo sir
ngành, lien ngành và Hi dng Giáo sir co' sr
1. Co phm chit chInh trj, do dirc t&, 1 ljch rO rang.
2. Trung thirc, Co uy tin chuyên mon khoa h9c cao, có kt qua nghiên ciru duçic
cong b trên tp chI khoa h9c quc t có uy tin hotc xut bàn i nhà xut bàn có uy tin
trong 05 11am 1in k vói thai dim ducc b nhim thành viên Hi dng.
3. Sü dyng thành thto ngoi ngü phiic v1i cong tác chuyên mon và giao tip t& bng
ting Anh; có trách nhim cao trong thçrc hin nhim vii duçc giao.
4. Thành viên Hi dng Giáo su nhà nuó'c phâi có chirc danh giáo su; tru&ng hçip khác
do Thu tixo'ng ChInh phü quyt djnh. Thành viên Hi dng Giáo su ngành, lien ngành và
I-Ii dng Giáo su co s& phài cO chüc danh giáo su, phó giáo su.
5. Dang tham gia dào tao, bi duo'ng Va quán 1 tir trInh d di h9c tth len.
6. Co sue khOe, th?yi gian d thirc hin nhim v11 duçc giao.

Danh sách Hi dung Giáo s.r ngành, lien ngành

1. Hi dung Giáo su lien ngành Chãn nuôi -Thu y - Thüy san.
2. 1-1i dông Giáo su ngành Ca h9c.
3. Hi dung Giáo su lien ngành Co khI - Dng lrc.
4. Hi dung Giáo su ngành Cong ngh thông tin.
5. Hi dung Giáo su ngành Dugc h9c.
6. Hi dung Giáo su lien ngành Din - Din tr - Tir dng hóa.
7. Hi dông Giáo sis ngành Giao thông 4n tâi.
8. Hi dung Giáo su ngành Giáo diic hoc.
9. Hi dung Giáo si.r lien ngành Hóa h9c - Cong ngh thirc phâm.
10. Hi dung Giáo su ngành Khoa h9c An ninh.
11. Hi dung Giáo su ngành Khoa hc Quân sir.
12. Hi dng Giáo su lien ngânh Khoa h9c Trái dt - MO.
13. Hi dung Giáo su ngành Kinh t.
14. Hi dung Giáo su ngành Lut h9c.
15. Hi dung Giáo su ngành Luyn kim.
16. Hi dung Giáo su ngành Ngôn ngü hQc.
17. Hi dung Giáo su lien ngành NOng nghip - Lam nghip.
18. Hi dng Giáo su ngânh Sinh h9c.
19. Hi dung Giáo su lien ngành Sir h9c - Kháo cu h9c - Dan tc h9c.
20. Hi dông Giáo six ngành Tam 1 hçc
21. Hi dung Giáo six ngânh Thüy igi.
22. Hi dOng Giáo six ngành Toán h9c.
23. Hi dung Giáo six lien ngành Tri& h9c - Xã hi h9c - ChInh trj hQc.
24. Hi dung Giáo six lien ngành Van hóa - Ngh thut - Th ditc - Th thao.
25. I-1i dung Giáo six ngành Van h9c.
26. Hi dOng Giáo six ngành Vt 1,2.
27. Hi dung Giáo six lien ngânh Xây dirng - Kin trüc.
28. Hi dung Giáo six ngành Y h9c.

