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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư  

năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên 

 

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 Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư 

Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 

năm 2022, 

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu 

chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Tây Nguyên, cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 

Tất cả các ứng viên trong và ngoài Trường Đại học Tây Nguyên có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn để công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo Quy định hiện 

hành của Nhà nước (các ứng viên tham khảo tiêu chuẩn của chức danh giáo sư, 

phó giáo sư theo 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 và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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). 

2. Hồ sơ đăng ký 

- Các ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư tại 

Trường Đại học Tây Nguyên năm 2022 theo mẫu đính kèm. 

- Các ứng viên làm hồ sơ theo hướng dẫn tại Quyết định số 37/2018/QĐ-

TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ để nộp và bảo vệ trước Hội đồng 

Giáo sư cơ sở. 



 

3. Thời gian đăng ký 

Danh sách đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 

tại Trường Đại học Tây Nguyên nộp về phòng Tổ chức cán bộ trước 17h00 ngày 

05/5/2022 (gặp đ/c Minh) và gửi bản file mềm qua địa chỉ email: 

phongtccb@ttn.edu.vn. 

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 

kèm theo Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà 

nước, Nhà trường đã gửi cho các đơn vị. 

Nhận được thông báo này đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến tới toàn thể 

viên chức của đơn vị được biết và đăng ký. Trên cơ sở đăng ký của các ứng viên, 

Nhà trường sẽ quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 của Trường 

Đại học Tây Nguyên. 
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