
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 __________                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                     ________________________ 

    Số :    1615/ĐHQGHN-TCCB                  Hà Nội, ngày  21tháng  5 năm 2012 

V/v bổ nhiệm ngạch giáo sư, 
phó giáo sư 
 

Kính gửi:   
- Các Trường đại học thành viên; 
- Khoa Luật và Khoa Y dược; 
- Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; 
- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị; 
- Ban Quản lý và phát triển dự án 

 Thực hiện Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ 
nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 
174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản gửi kèm), 
Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng nội dung 

văn bản nói trên và lưu ý nội dung sau: 

 Thực hiện nội dung mục 2 Điều 6 văn bản trên, các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị bổ 
nhiệm ngạch giáo sư - giảng viên cao cấp và phó giáo sư - giảng viên chính đối với các 
nhà giáo thuộc biên chế của đơn vị, đã được bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2009, 

2010, 2011, 2012 về ĐHQGHN trước ngày 08/6/2012 để xem xét, giải quyết theo 
thẩm quyền, đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ phuongntn@vnu.edu.vn. Hồ sơ gửi 
ĐHQGHN gồm:  

- Công văn và danh sách (theo mẫu gửi kèm) đề nghị bổ nhiệm ngạch GS, PGS; 

- Quyết định lương hiện hưởng của các GS, PGS; 

- Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS. 

Trân trọng./. 
                                                                 TL. GIÁM ĐỐC  

       KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 
   PHÓ TRƯỞNG BAN  

                 
Nơi nhận:         

- Như trên;           (đã ký) 
- Lưu: VT, TCCB, P15.  

                   

         ThS. Nguyễn Kiều Oanh 
 


