
 

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 78/TB-ĐHTN-TCCB                            Đắk Lắk, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa đào tạo 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh 

giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh 

giáo sư, phó giáo sư; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13) và 

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;  

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật có liên quan; 

Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín của Nhà trường, 

Để có cơ sở thu nhận hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của 

trường Đại học Tây Nguyên năm 2019, Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa đào tạo đăng ký nhu 

cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Đăng ký nhu cầu bổ nhiệm 

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo mẫu 

đính kèm gửi về phòng Tổ chức cán bộ (gặp đ/c Minh), trước 17h00 ngày 15/01/2020. 

2. Trình tự xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 

- Đơn vị sau khi nhận được thông báo của Nhà trường, căn cứ nhu cầu bổ nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư đối với các ngành, chuyên ngành liên quan, các Bộ môn có ý kiến 

trao đổi, nêu rõ lý do nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư để đăng ký. Trên cơ sở đề xuất 

của các Bộ môn, Khoa tổ chức họp Hội đồng Khoa có ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, 

phó giáo sư (kèm theo biên bản họp Hội đồng Khoa). 

- Sau khi nhận được đăng ký nhu cầu bổ nhiệm của các Khoa, Nhà trường sẽ ra thông 

báo tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.  

- Trên cơ sở hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của các ứng 

viên, Nhà trường sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó 

giáo sư và tổ chức họp Hội đồng để xem xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo 

sư cho các ứng viên. Kết quả xét được công bố công khai trên website của Nhà trường; 

nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là 05 năm. 

- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định bổ nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư cho các ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ 

nhiệm và gửi hồ sơ báo cáo kết quả bổ nhiệm lên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. 

Nhận được thông báo này, lãnh đạo các đơn vị liên quan thông báo tới toàn thể cán 

bộ, viên chức của đơn vị được biết và thực hiện. 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Như kính gửi; 

- Website của Trường;  (Đã ký) 

- Lưu: VT, TCCB. TS. Nguyễn Thanh Trúc 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

KHOA:.................................................   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ NHU CẦU 

BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019 

 

Stt 
Bộ môn/ 

khoa 

Đăng ký bổ nhiệm 

(GS/PGS) 
Ngành Chuyên ngành Ghi chú 

1 
Viện 

CNSH&MT 
GS Sinh học Sinh hóa  

2      

3      

Tổng cộng: Bổ nhiệm GS...... người; bổ nhiệm PGS..... người. 

  

Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2020 

  LÃNH ĐẠO KHOA 

                                                                                            (ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


