BØ NONG NGHP vA PINT
HQC VIN NONG NGHIIP VIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

S:
/HVN-TCCB
V/v: b6 nhiêm chüc danh
giáo six, phó giáo six

Ha Nói, ngayjg tháng 4 nàm 2022

Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

KInh gi:ri: Các ca quan, t cht'rc, dm vj và các cá nhân trong và ngoài HQc vin
Can cü Quyt dnh s 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 nàm 2018 cüa Thu
tithng ChInh phü quy djnh tiêu chun, thu tic xét cong nhn dat tiêu chun và b
nhim chirc danh giáo six, phó giáo six; thu tiic xét hüy bO cong nhn chác danh và
min nhim chüc danh gino six, phó giáo six;
Can cü Quy ch T chüc và boat dng cüa H9c vin Nông nghip Vit Nam
duçic ban hành kern theo Nghj quyt s 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 näm
2021 cüa Hi dng H9c vin Nông nghip Vit Nam;
Can cir mlic tiêu, nhim vi dào t?o và nghiên cuu khoa hQc cüa Hc vin; H9c
vin Nông nghip Vit Nam có nhu c.0 b nhim chirc danh giáo six (GS), phó giáo six
(PGS) thuc các ngành, chuyên ngành theo danh sách dInh kern.
KInh d nghj các cá nhân có nguyen v9ng b nhim chüc danh giáo su', phó
giáo six có dü diu kin theo quy djnh np h sci däng k b nhirn, ho so' gôm
(mi loi 03 bàn):
1. Bàn dàng kr xét b nhim chirc danh GS, PGS (theo mu dInh kern);
2. Bang tin si (bàn sao có chüng thirc, n&1 bng tin si do cci sâ dào tao nixâc ngoài
cap thi can phãi djch sang ting Vit và có chirng thirc; dixc cci quan có thâm quyên cong
nhn theo quy djnh hin hành;
3. Quyt djnh cOng nhn dat tiêu chu.n chñ'c danh GS, PGS (ban sao có
chimg thirc);
4. Giy chimg nhan dat tiêu chu.n chic danh GS, PGS (bàn sao có chrng thrc);
5. Lr ljch cá nhân và l ich khoa h9c (theo mu), khai tai thôi dim dàng
Thai han nhn h sci: tr nay dn ht ngàyJ tháng 4 Ham 2022.
fja chi lien h và nhn h sci: Ban To chtrc can b, H9c vin Nong nghip
Vit Narn, Thj trtn Trâu Qur, huyn Gia Lam, Thành ph Ha Ni, Din thoai:
024.62.617.564; 024.62.617.600.
Thông tin chi tit xin xem tai trang thông tin din tCr cüa H9c vin Nông
nghip Vit Nam hoc cüa Ban T chuc can b.
Ghi chá: Nu s lixcmg các Ca nhân däng k>-T' tiêu s lucing chuc
danh cn b nhiêm thI tru tiên các Ca nhân là vie / c cña . \ên.I.
No'znhan:
- Nhu trên;
- Webiste: http://www.vnua.edu.vn
- Liru VT, TCCB.
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sO LU'ONG ChIC DANH GIAO SU', PHO GIAO siX CAN BO NH1M
an s6 £t/HVN-TCCB ngàyJ1 tháng 4 näm 2022 cña Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam)
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1. liTng viên phãi dat tiêu chuân chirc
danh phó giáo six theo quy djnh.
2. Ngoài ra üng viên con phãi là
tác giã chinh cüa 04 bài báo khoa
h9c dã cong bô trên các tap chi uy
tin (ISJ1Scopus...) tr sau khi irng
viên CO bang Tiên sT.
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1.trng viên phãi dt tiêu chuân chirc
danh phó giáo six theo quy djnh.
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