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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Số:  157 /CT-HSSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  17  tháng 9  năm 2002 

QUYẾT ĐỊNH  
CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Ban hành Quy định về việc phong tặng Bằng tiến sỹ danh dự  
của Đại học Quốc gia Hà Nội 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về 
Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo 
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của ĐHQGHN được ban hành theo 
Quyết định số 600/TCCB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 
Nội; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV Đại học Quốc gia 
Hà Nội; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc phong tặng 
Bằng tiến sỹ danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội, kể từ ngày ký quyết định. 

Điều 2. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định này. 

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chức năng, Hiệu trưởng trường đại 
học, Viện trưởng viện nghiên cứu, Chủ nhiệm khoa trực thuộc, Thủ trưởng đơn vị thuộc 
Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:         (đã ký) 
- Như điều 3;          
- Lưu VP, Ban CT&CTHSSV;                                               
- Lưu HĐTĐKT.                                              

GS. Đào Trọng Thi 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2002 

QUY ĐỊNH  
Về việc phong tặng Bằng Tiến sỹ danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội 

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo 
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ và để ghi 
nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân cho sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà 
Nội nói riêng cũng như sự nghiệp giáo dục đào tạo của Việt Nam nói chung, Đại học 
Quốc gia Hà Nội quyết định phong tặng bằng Tiến sỹ Danh dự cho các nhà khoa học, nhà 
giáo dục, nhà hoạt động chính trị, xã hội trong, ngoài nước theo tiêu chuẩn và quy trình 
như sau: 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng 

Bằng Tiến sỹ Danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội được tặng cho những nhà khoa 
học, nhà hoạt động chính trị, xã hội trong, ngoài nước có trình độ và uy tín chuyên môn 
cao, có những công trình khoa học xuất sắc hoặc có những đóng góp to lớn, tích cực cho 
sự phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và cho sự nghiệp phát triển giáo dục, 
khoa học và kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung. 

Cá nhân được tặng bằng Tiến sỹ Danh dự thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Là người tổ chức hoặc trực tiếp thực hiện dự án hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà 
Nội với các tổ chức giáo dục, khoa học nước ngoài trong việc phát triển đội ngũ cán bộ 
khoa học, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trình độ cao hoặc triển khai thực hiện các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học 
và thực tiễn cao; 

- Có đóng góp to lớn về tri thức và vật chất cho sự phát triển giáo dục đại học Việt 
Nam, đặc biệt cho Đại học Quốc gia Hà Nội trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và phục vụ cộng đồng; 

- Tham gia lâu năm và có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Đã từng học tập và công tác ở Đại học Quốc gia Hà Nội, nay là nhà hoạt động 
chính trị, văn hóa, xã hội lớn; 

- Những trường hợp có công lao đặc biệt khác. 
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2. Quy trình xét tặng 

Căn cứ vào tiêu chuẩn đã nêu ở trên, các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội 
chuẩn bị hồ sơ về cá nhân được đề cử xét tặng bằng Tiến sỹ Danh dự của Đại học Quốc 
gia Hà Nội và gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh 
Sinh viên, bao gồm: 

- Tờ trình của đơn vị trực thuộc đề nghị xét tặng bằng Tiến sỹ Danh dự; 

- Sơ yếu lý lịch và danh mục các công trình khoa học đã được công bố; 

- Bản giới thiệu của đơn vị trực thuộc về thành tích hoạt động và các đóng góp cụ 
thể của cá nhân được đề nghị tặng bằng Tiến sỹ Danh dự đối với sự phát triển của Đại học 
Quốc gia Hà Nội nói riêng cũng như đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công 
nghệ của Việt Nam nói chung. 

Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên tổng hợp ý kiến của các Ban chức 
năng và đơn vị trực thuộc có liên quan (trong những trường hợp đặc biệt, tham khảo thêm 
ý kiến của các cơ quan hữu quan như Bộ Ngoại giao và Bộ Công an) và làm tờ trình Ban 
Giám đốc. 

Ban Giám đốc xem xét và quyết định. 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định tặng bằng Tiến sỹ Danh dự và tổ 
chức Lễ trao tặng một cách trang trọng vào thời điểm thích hợp. 

 
Giám đốc 

Nơi gửi:         (đã ký) 
- TVĐU và Ban Giám đốc ĐHQGHN;   
- Các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 
- Các Ban chức năng ĐHQGHN;        
- Lưu VP, Ban CT&CTHSSV;                                                                                            

GS. Đào Trọng Thi 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

       
Số: 03 /CT-HSSV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2006    

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
Về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển  

Đại học Quốc gia Hà Nội” 

GIÁM ĐỐC  

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ban 
hành ngày 10 tháng 12 năm  2003; 

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo 
Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban 
hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc xét tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội”, kể từ ngày ký Quyết định. 

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, 
Trưởng Ban chức năng, Hiệu trưởng trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu, Chủ 
nhiệm khoa trực thuộc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này. 

 
 
 
Nơi nhận: 
-  Như Điều 2 
- Các uỷ viên Thường trực Hội đồng     

TĐKT ĐHQGHN 
- Lưu VP, Ban CT- CT HSSV 
 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

GS. Đào Trọng Thi 
 

 

 


