
DiM HQC HUE CQNG HOAXA HQI CHU NGHTA.VIT NAM 
TRUYNG DAI HQC Y -DU'VC Dc 1p - Tir do - Hn1i phñc 

S: 2,TB-DHYD Thui'a thiên Hue', ngàyo3 tháng 6 nárn 2020. 

THÔNG BAO 
V vict chüc thi thäng hang chrc danh ngh nghip giâng viên cao cp (hang I), 

giáng viên chInh (hang II)nàm 2020 

KInh gi: CAC 130N V TRONG TOAN TRU1NG 

Thiic hin Cong van s 767/DHH-TCCB ngày 29 tháng 5 näm 2020 cUa Di h9c 
Hue ye viêc to chuc thi thang hang chuc danh nghê nghiêp (CDNN) giang vlên cao cap 
(hang I) và giâng viên chInh (hang II) närn '2020, Nhà trung thông báo dn cac dn vj 
mQt s ni dung nhusau: 

I. DO! vOl GIANG VIEN CAO CAP (HANG I) 

1. Di tuqng dçr thi 

Viên chüc giâng dty có CDNN giãng viên chInh (htng II), ma s V.07.01.02 có 
nguyen v9ng dir thi. 

2. Diu kill di thi 

Viên chrc. duçc cir di dr thi thäng htng CDNN giãng viên cao cp khi dam bão 
dU cac tiêu chuAn, diu kin sau: 

a) Dcrn vj có thu câu; 

b) Dang giU CDNN giàng viên chInh (hung II), ma s V.07.01.02 

c) Hoan tharih tot nhiêm 'Vu ti ong thcn gian cong tac 03 nàni hen tue gân toi thcyi 
diem hêt han nôp ho sci dix thi, co phâm chat va dao due nghê nghiêp, không trong thcn 
gian bj thi hành k luat  hoc có thông báo v vic xern xét xü' 1 k' 1ut theo qui djnh 
cUa pháp 1ut; 

d) Co dU tiêu chuân CDNN giàng viên cao cap (hing I) theo quy djnh nhu sau: 

* Tiêu chuámn  v trInh dç5 dào tgo, bÔi dwãng: 

- Co bng tMn sT phUhçip vâi vj trI ViC lam,. chuyên nganh giâng diy; 

- CO chirng chi bi duO'ng nghip vii six phtrn cho giãng viên; 

- Co chüng chi bi dung giang viên cao cp (hang I); 

- Co trinh d ngoi ngi:t bc 4 (B2) theo quy djnh tai  Thông tu s 01/2014/TT-. 
BGDDT ngay 24 thang 01 näm 2014 cua Bô Giao duc va Dao tao ban hanh Khung näng 
1tc ngoi ngtt .6 bac  dUng cho Vi@ Narn. 

- Co trinh do tin hoc dat chuân k' nàng su dung cOng nghê thông tin ca ban tbeo 
quy drnh tai Thông tu sO 0312014/TT-BTTTT ngay 11 thang 3 näm 2014 cua Bô Thông 
tin va Truyên thông quy dinh Chuân k5' nàng su dung cOng nghê thông tin 

* Tiêu chudn v näng4cc chuyên môn, nghip vy: 



- Co kiên thuc chuyên sâu ye cac mon hoc &roc phân cong giang day va co kiên 
thuc vüng yang cua môt so mon hoc co lien quan tl ong chuyên nganh dao tao duoc giao 
dam nhiêm, 

- Ntrn vtThg thrc th và xu th phát tri&i cüa cong tác dào tio, nghiên ciru khoa 
hoc cua chuyên nganh, 

- Chü trI thirc hin It nht 02 (hal) d thi nghiêii cüu khoa h9c cp co s hoc 01 
(môt) dê tai nghiên cmi khoa hoc cap cao han dA nghiCm thu vai két qua tu dat yêu câu 
trci len, 

- Huo'ng dn it nhât 02 (hai) hoc viên dã bao ye thanh cong luân van thac sT hoäc 
hircing dn it nhât 01 (môt) nghiên cmi sinh d bao ye thanh cong luân an tiên sT 

Di voi giang viên giang day cac nganh thuôc nhom nganh khoa hoc sue khoe, 
huorng dn 01 (môt) hoc viên bao ye thanh cOng luân van chuyên khoa cap ii tuang 
ducing vol hucmg dn 01 (môt) hoc viên bao ye thanh cong luãn van thac sT 

Dôi you giang viên không tham gia huong dn luân van thac si, luân an tiên si thi 
so h.rang dê tai nghiên cmi khoa hoc dà ducic nghiêm thu phai chu tn thuc hiên it nhât 4 
(bôn) dê tai nghiên cuii khoa hoc cap cci so hoac 02 (hai) dê tai nghiên cuu khoa hoc cap 
cao hon dã nghiêm thu you kêt qua tu dat yêu câu tici len, 

- Chu lii biên soan it nhât 02 (hai) sach phuc vu dao tao duoc su dung tiong giang 
day, dao tao, 

- Co it nhât 06 (sau) bai bao khoa hoc d throc cong bô, bao gôm Bai bao khoa 
hoc dà di.roc cong bô trên tap chi khoa hoc, bao cao khoa hoc tai hôi nghi, hôi thao khoa 
hoc quôc gia, quôc tê duoc dang tai trên ky yeu hôi nghi, hôi thao, kêt qua ung dung 
khoa hoc, cOng nghe (sau day goi chung Ia bai bao khoa hoc), 

- Viên chuc thang hang tu chixc danh giang viOn chmh (hang II) len chijc danh 
giàng vien cao cAp (hang I) phái có th?yi gian gii chirc danh giãng viên chmnh (hng II) 
hotc tucing dixang ti thiu là 06 (sau) nàm, trong do thyi gian gAn nhAt gitt chirc danh 
giãng vien chmnh (hang II) ti thiu là 02(hai) närn. 

3 Nôi dung, hinh th,rc va thoi gian thi 

Viên chüc dir thi thãng hang CDNN giâng viên cao cAp phài dr thi dü các bài thi 
sau: 

a) Bài thi kin thrc chung: 

- Not dung thi Chu trurong, ducing lôi cua Dang, chrnh sach va phap luât cua nha 
nuac ye giao duc dao tao no! chung va giao duc dau hoc noi riOng, Xu huong quôc tê, 
chiên hsoc, chinh sach phat triên guao due dai hoc cua Viêt Nam, Cac chrnh sach va quan 
ly ni-ia nuoc ye giao due dat hoc, Van dê doi mcii quan ly giao due dai hoc va quan tn 
nha ti uo'ng, Quan diem, dinh hi.rcing chiên liroc phat tnên cua nganh hoãc chuyen nganh 
dào tao  cUa nhà tru&ng; Pháp lut v viCn chüc phü hçp vOi tiêu chuAn chüc danh ngh 
nghip giãng vien cao cAp (hang I). Dung krng kin thüc cüa d thi và ni dung thi ye 
linh vrc giáo dic và dào tao  là 70%, v pháp lust vien chirc là '30%. 

- HInh thirc thi: tir luãn 



- Thii gian thi: 180 phüt. 

• b) Bài thi kMn thirc chuyên rnon, nghip vj: 

- Ni dung thi: Viên chirc d1r thi trInh bay báo cáo tng quan v kt qua dào tto va 
nghiên ciru khoa h9c cUa viên chüc tir khi ducic b6 nhirn vào chirc danh clang giU cho dn 
thyi dim d%r thi thäng hng, trao di các vn cl v chuyên mon thuc linh vrc dam 
nhim. 

- HInh thirc thi: Thuyt trinh và phOng vn trrc tip 

- Thyi gian thi thuyt trInh và phông vn: 30 phüt/ngu'äi. 

c) Bài thi.ngoi ngtt: 

- Ni dung thi: các k5 nàng d9c hiu, vit, nghe và nghe nói (hi thoçti) a trmnh do 
bc 4 theo quy djnh cUa tiêu chu.n CDNN giàng viên cao cp (hang I), do vién chi'rc 
dng k mt trong các ngoti ngt: Anh, Pháp, Nga, Dmrc, Trung Qu&. 

- HInh thmrc thi: Vit và phóng vn (hi thoui) 

- Thai gian thi: Vit 90 phüt và phãng vn (hi thoi) 15 phüt. 

d)BàithiTinhçc: 

- Ni dung thi: k5 näng sCr dçing cong ngh thông tin co bàn theo uy djnh cUa 
tiêu chun CDNN giãng viên cao cp (hang I) 

- HInh thi'rc tl1i: tr.c nghim trên may tinh 

- Thai gian thi: 45 phut. 

4. Diu kinmin thi ngoi ngfr, tin h9c 

a) Min thi bài thi ngoi ngit di vâi cac.truanghcp sau: 

• - Dâ h9c ttp, nghiên cüu toàn than gian a nu'àc ngoài và dugc cap bang dai  h9c, 
thc si hoc tin sT cUa cci sâ dào tio nuâc ngoài th ding int trong các ngôn ng Anh, 
Pháp, Nga, Dirc, Trung Quc trong dào tio; vn bang da dugc con quan có thm quyn 
cong nh.n theo quy djnh hin hành. 

- Ba Co b&ng tt nghip di hçc thir 2 là bang ngoti ngU thuQc rnt trong các ngôn 
ngft Anh, Pháp, Nga, Dirc, Trung Qu6c. • • 

- Ba có chirng chi ngoti ngit Bc 4 theo Khung näng hrc ngoi ngtt 6 bc dUng 
cho Vit Nam hoc có chmrng chi Ting Anh quc M TOEFL PBT iBT 61 dim, fELTS 
5.5 trâ'in. C4c chUng chi ngoi ngi noi trên cOn trong thai hn 02 näm (24 tháng) tInh 
dn ht ngày 30/6/2020. 

b) Min thi bài thi tin hçc di vâi iên chUc dã t& nghip tix trung dtp chuyên 
nganh tin hoc hoAc côn nghê thông tin tron lêp 

5. Hôso.dàng k dijthi . 

5.1 H son clang k dmr thi thäng hang CDNN giáng viên cao cp (h.ng I) bao gm: 

a) Don clAng k dr thi thang htng chirc danh ngh nghip ti'r Giàng vien (hang II) 
len Giãng viên chInh (hang .1) (thco rnáu so' ldInh kern); 

b) Bàn so yu 1 ljch cüa viên chi.'rc ban hành kèii theo Thông tu s 12/201 2/TT-
BNV ngày 18/12/20 12 quy djnh v cliUc danh ngh nghip và thay di chCrc danh ngh 



nghip dM vâi viên chirc, có xac nhn cüà ca quan quãn 1 hotc sr dung yiên chüc (theo 
rnäu s 2 dInh kern); 

c) Ban nhn xét, dánh giá cUa riguii dung dAu ca quan sr diing viên chüc không 
giU chüc vii quân 1 hóc cüa ngui th'mg du co quan, to chirc có thâm quyên bô nhim 
viên chc quãn 1 (theo rnáu s6 3 dInh kèin); 

d) Ban sao van b&ng, ch(rng clii theo yêu cu cüá CDNI\T giãng viên cao cap (hang 
I) duçic Co quan có thm quyn chirng thc, bao gm: 

- Bang tin si phü hçp vâi vj tn vic lam, chuyên ngành giãng day; 

- Chirng chi bM duông nghip v su phrn cho giãng viên; 

- Chüng chi bi di.rO'ng giãng viên cao cp (hing I). 

d) Quyt djnh b nhirn giàng viên (hang II), ma s V.07.01.02 và quyt djnh b 
nhirn chirc danh tuong ducmg (nu co). 

d) Bàn kê lthai các cong trinh nghiên ci'ru khoa bce, bài báo khoa hçc và biên soin 
sách phic vi dào tto, hixàng dn hçc viêr1nghiên cüu sinh bào v thành cong 1un van 
thc sT/1un an tin si có xác nhan ciba Thu trung don vi quàn 1 kern theo các minh 
chirng: 

- Bàn sao cac quyt djnh giao iihim vçi huàng dn tin sT, thac si; bàn sao bang 
tin si, thac si hoc quy& djnh cong nhn ttt nghip cüa ngui hçc ma t'rng viên duçic 
giao huâng dan. 

- Bàn sao quyt djnh hoc hçrp dng giao nhim vii khoa hc và cong ngh; Biên 
bàn nghim thu hoc quyt djnh cong nhn kt qua thirc hin nhim vii khoa hçc và cong 
ngh. 

- Bàn sao bang dc quyên sang ch& giái pháp h1ru Ich, giã.i thuâng quc gia, qu6c 
t và các tài 1iu minh chirng kern theo. 

- Bàn sao bài báo khoa hc dA cong b6, sách phic vii dào tao  dà duc th.rn djnh 
và nghirn thu theo quy djnh. 

- Giy xác nhn miic dIch sü di.ing sách phc vi dào tao  cüa nguôi dirng du co sâ 
giáo diic dai  hçc. 

Luu : Các bàn sao van b.ng, chüng clii, quyt djnh, hqp dng phái duçic chirng 
thirc hoc cong chirng theo quy djnh cUa pháp 1i4t. Di vâi bang do co sâ giáo diic nuâc 
ngoài cp phài duçic Ciic Quãn I chat luçmg thuc B Giáo dic và Dào tao  cong nhn 
thea quy djnh hin hành. D& vâi trirng hçip duc cr di hc nuâc ngoài theo d an, thóa 
thun hçip tác cUa B Giáo diic và Dào t?o  co th thay th Bàn sao cong nhn van bang 
bOi Bàn sao Quyt djnh ci'r di hçc cUa B Giáo diic và Dào tao. 

5.2. HInh thrc, quy each b h so clang k dir thi: 

B h so clang k dir thi thang hang CDNN giãng viên cao cp (hong I) cüa ing 
vien duçic quy ctjnh nhu sau: 

- Ong viên chun bj 01 b h so duqc in, chip trên giy A4, dOng bla, có mic 1ic 
và dãnh s trang. 



- BQ h sci ducic dOng thânh mt tap, gm các tài 1iu và duçic sp Xe1) theo thir tir; 
các bài báo khoa h9c và sách phic vi1 dào tao  dixçc sp xp theo tirng loai cong trinh và 
theo thir tr hi gian. 

-. IIJ'ng viên chju trách nhim hoàn toàn v tInh pháp 1, ski' chun xác cüa h sa và 
các van ban sao chçtp. Khi cci quan cO thm quyn yCu cu, irng viên cO trách nhirn cung 
cp ban chInh hotc tài 1iu gc d dM chiu. 

II. DOI VOl GIANG VIEN CH!NH (H1LNG II) 

1. D6i tuçnig dr tlii 

Viên chüc giãng dty có CDNN giãng viên (htng III), ma s V.07.01.03 có 
nguyen v9ng dir thi. 

2. Diu kiin dir thi 

Vién chi'rc dugc ciir di di,r thi thang hang CDNN giãng vien chinh (htng II) khi có 
dü các diu kiên sau: 

a) Don vj có nhu cu và duçic cir di du thi; 

b) Dang giü CDNN giãng viên (htng III), ma s6  V.07.01.03 

c) Hoàn thành tt nhim v1i trong thai gian cong tác 03 näm lien tiic gn ti thii 
dim ht han  np h sa dr thi; có phrn chat và dao  dcrc ngh nghip; không trong thO'i 
gian bj thi hãnh k' 1utt hoac có thông báo v vic xem xét xü,  1 k5' 1ut theo qui djnh 

cüa pháp 1utt; 

d) Co ctü tiêu chun cCia CDNN giãng viên chInh (hang II) theo qui djnh thu sau: 
* Tiêu chudn v trInh dç5 dào tçio, bói du'5ng: 
- Co bang thac sT tr& len phü hcip vi vjtrI vic lam, chuyên ngành giãng day; 
- Co chrng chi bOi duO'ng nghip v11 suphm cho giãng viên; 
- Co chirng chi bi dung giãng viên chInh (hang II); 
- Co trInh d ngoi ngtt b.c 3 (Bi) theo quy djnh ti Thông tu so 01/2014/TT- 

BGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cüa BO Giáo dic và DàQ tao  ban hành Khung näng 
lirc ngoi ngü6 bc dung cho Vit Nam. 

- Co trmnh dQ tin h9c dat  chuân k5' näng sü diing cOng ngh thông tin co' ban theo 
quy djnh tai  Thông tu' so 03/20141TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 näm 2014 cOa B Thông 
tin và Truyên thông quy djnh Chuân k5' näng si:r diing cong ngh thông tin. 

* Tiêu chuán ye nãng i,rc chuyên mon. nghip vy: 
- Co kiên thirc vttng yang ye các mon h9c duqc phân cong giáng dy Va kiên thirc 

cc ban cUa rnt sO mon hçc có lien quan trong chuyên ngânh dào tao  duqc giao darn 
nhiêm; 

- Nm vtthg n-uic tiêu, kC hoach,  ni dung, chuo'ng trInh các mon h9c ducic phân 
cong dam nhiêna, narn bat yêu cu thuc tiên dOi voi chuyén nganh dao tao, 

- Chu til thuc hiên it nhât 01 (môt) dê tai nghiên cuu khoa h9c cap co so hoäc cap 
cao han d nghim thu vi kêt qua tir dat  yêu câu tr len; 

- ChU tn hoc tharn gia biên soan It nhât 01 (rnt) sach phic vi dào tao  duc sU 
diing trong giãng day,  dào  tao; 

- Co It that 03 (ba) bài bdO khoa hoc d ducic cOng bô; 
- vien chüc thäng hang ti'i' chirc danli giàng viên (hang III) iên chirc danh giãng 

viên chInh (hang II) phãi cO thO'i gian giü cliüc danh giãng viOn (hang III) hotc tuang 



sau: 

a) Bài thi kin thuxc chung: 

.ucing ti thiu là 09 (chin) närn di v61 ngirôi cO btng thc Si, 06 (sau) nàm di vâi 
nguài có bang lien Si; trong do thO'i gian gãii nhãt gitt ehirc danh giâng viên (hang III) tôi 
thiêu là 02 (hai) näm. 

3. Ni dung, hInh thrc vã th&i gian  thi 

Viên chirc dr thi thäng hang CDNN ging viên chInh phài dr thi áü các bài thi 

- Ni dung thi: ChU truong, dming J6i eüa Dãng, chfnh sách và pháp 14t cüa nhà 
nucic ye giao due dao tao noi chung va giao due dai hoc noi riêng, Xu huxmg quôc té, 
chin luçc, chInh sách phát trin giáo diic dti h9c cüa Vit Nam; Các chInh sách và quán 
l nha nlràc v giáo dic di hçc; Vn. d d& mOi quãn l giáo dijc dai  hçc và quãn tn 
nhà tru&ig; Quan dim, djnh huthig chin luqc phát trin cUa ngành hoc chuyên ngành 
dào tto cUa nhà tru&ng; Pháp lut v viên chi'rc phü hçp vIi tiêu chuAn chc danh nghê 
nghip giàng vien chInh (hang I!). Dung luçxng kin thirc cUa d thi và ni dung thi v 
linh vrc giáo dic và dào tto là 70%, V pháp 1utt viên chtrc là 30%. 

- HInh thüc thi: tr luan 

- Than gian thi: 180 phüt. 

b) Bài thi kin tht'rc chuyên mon, nghip vi: 

- dung thi: Viên chücdir thi trInh bay báo cáo tng quan v k& qua dào tto và 
nghiên ciru khoa h9c cüa viên chi:rc tt'r khi duçnc b thim vào chirc danh dang giü cho den 
thani dim dir thi thäng hang, trao di các vn d v áhuyên mon thuc linh vrc dam 
nhiém. 

- HInh thirc thi: Thuyt trInh và phOng vn tri1c tip. 

- Thani gian thi thuyt trinh Va phOng van: 30 phiit/ngixâi. 

c) Bài thi ngoti ngTh 

- Ni dung thi: các k5 näng d9c hiu, vit & trInh d bc 3 theo quy d!nh  cüa tiêu 
chun CDNN giãng viên chInh (htng II), do viên chác clang k2  rnt trong các ngoti ngü: 
Anh, Pháp, Nga, Dirc, Trung Quc. 

- Hinh thrc thi: Vit. 

- Thi gian thi: Vit 90 phüt. 

d) Bài thi Tin h9c: 

- Ni dung thi: k5 nàng sü dtng cong ngh thông tin cci bàn theo quy djnh cüa 
tiêu chun CDNN giãng viên chinh (hang II) 

- Hlnh thüc thi: trAc nghim trn may tInh 

- Thani gian thi: 45 phüt.' 

4. Diu kiin min thi ngoii ngfr, tin h9c 

a) Min thi bài thi ngo1i ngti di vOi các tru&ng hçTp saU: 

- Dã hc tip,  nghiên ci.'ru toàn thani gian a nuâc ngoài và duçic cp dti h9c, 
thac si hoäc tiên si cüa co' Sâ dào to hirOë ngoài sr ding mt trong các ngôn ngtt Anh, 

.6 



Pháp, Nga, Dirc, Trung Qu& trong dào tao; van bang dã duçic ca quan có thjrn quyn 
Cong nh.n theo quy ctjnh hin hành. 

- DAcó bang tt nghip dti hçc thir 2 là bang ngoti ng€t thic rnt trolig các ngôn 
ngi] Ath, Pháp, Nga, Dirc, Trung Quc 

- Dà Co chüng chi ngoti ngi Btc 3 theo Khung näng hic ngoii ngU 6 bc dung 
cho Vit Nam hotc cO chUrig chi Ting Anh quc t TOEFL PBT iBT 45 dirn tth len, 
JELTS 4.5 tr& len. Các chirng chi ngoi ngt nói trên can trong thyi htn 02 nArn (24 
tháng) tinh dn h& ngày 3 0/6/2020. 

b) Min thi bài thi tin hçc dM vOi viên chU'c dâ t& nghip tü trung cp chuyên 
ngành tin h9c hotc cong ngh thông tin tth len. 

5. HI s däng k dir thi 

5.1 H sa däng k dir thi thàng hong CDNN giàng viên chInh (hang II) bao grn: 

a) Dan däng k di,r thi thang htng chirc danh ngh nghip tr Giâng viên (hing III) 
len Giãng viên chInh (htng II) ('theo máu s6 1 dInh kern,); 

b) Bàn so' yu 1 ljch cüa viên chirc ban hành kern theo Thông tu s 12/2012/TT-
BNV ngày 18/12/2012 quy djnh v chirc danh ngh nghip va tha)' di chirc danh ngh 
nghip di vâi viên chitc, CO xác nhQtn cüa Ca quan quân l hoc sü.  ding viên chirc ('theo 

rnáu s6 2 dinh kern),' 

c) Bàn nhan xét, dánh giá cUa ngui dung diu co' quan sü' ding viên chrc không 
giü chüc vi quãn 1 hoc cüa nguii dung d.0 ca quan, t chirc có thrn quyn b nhirn 
viên chüc quãn l (theo incu s 3 dInh kern); 

d) Bàn sao van bang, chirng chi theo yéu cu cua CDNN giàng viên chInhb" 
II) duac Ca quan Co thâm quyCn chung thuc, bao gôm

"b- 
- Bang thac si tb len phu hap vai VI tn viêC lam, chuyên nganh giang day, -) 
- Chirng chi bôi duong nghip vii six phim cho giâng viên; 

- Chung chi bi du'Ong giãng viên chInh (hang II). 

d) Quyt djnh b nhirn giãng viên (hang III), ma s V.07.0 1.03 và quyt djnh b 
nhim chuc danh tu'ang du'o'ng (nu co). 

d) Bàn kê khai các cOng trInh nghiên cU'u khoa hyc, bài báo khoa h9c và biên son 
sách phic vi dào tto Co XáC nhn cüa Thu tru&ng dan vj quàn l, kern theo các minh 
chmg: 

- Bàn sao quyt djnh hoc hcrp dng giao nhirn v khoa h9c và cong ngh; biên 
ban nghiêrn thu hoäc quyêt dinh cong nhân kêt qua thuc hiCn nhiêrn vu khoa hoc va cong 
ngh. 

- Bàn sao bài báo khoa hçc dà cong b, sách phiic vi dào tao  dä du'c thrn dnh 
và nghirn thu theo quy djn1. 

- Giy xác ithn nilic dIch sü dimg sách phic vii dào tio cüa nguYi dirng dtu co s& 
giáo diic dai  h9c. 



Lwu j: Cãc ban sao van bAng, chimg ciii, quyêt djnh, hçip dông phãi duqc chiirng 
thrc hoc cong chUng theo quy djnh cüa pháp 1ut. DOi vi bang do co sO' giáo d1ic nuOc 
ngoài cp phãi duçic Ciic Quán 1 chat luçmg thuc B Giáo diic và Dào tio cong nhn 
theo quy djnh hin hành. Di vó'i trir&ig hçcp di.rçic cCr di h9c nuâc ngoài theo dé an, thOa 
thutn hçp tác cüa B Giáo dic và Dào tto cO th thay th Ban sao cong nhn van bang 
bôi Ban sao Quyt djnh cr di h9c cUa B Giáo dc và Dào t?o. 

5.2. HInh tliirc, quy cách b hO so'dãng k dr thi: 

B hO so' däng k' di,r thi thäng hang CDNN giàng viên chInh (hng II) cüa i'rng viên 
du'gc quy djnh nhu sau: 

- tfng viên chun bj 01 b h so thrgc in, chiip trên giy A4, dóng bla, Co m1ic Iiic 
và dánh s trang. 

- B h sa thr9'c dOng thành mt tip, gm các tài 1iu và du'ç'c stp xp theo thi1r tçr; 
các bài báo khoa h9c Va sách phic vçi dào to duçc sAp xp theo t11ng 1oti cong trInh và 
theo thir tr thai gian. 

- Ung viên chlu trách nhim hoàn man v tmnh pháp iS', s1r chun xác cüa h sa và 
cac van bàn sao chip. Khi co quan cO thirn quyn yêu cAu, irng viên có trách thim cung 
cAp bàn chInh hoc tài lieu gc d di chi&i. 

III. DLX MEN THO'I G1AN DIA DiEM TO CHIC CAC K THI THANG HLNG 

1. KS'  thi thäng hang giãng viên chInh (htng II) dir kin t chirc vào quS' HI 
närn 2020 tai 3 khu virc BAc, Trung, Narn, 

2. KS'  thi thang hang giãng viên cao cAp (hang I) dr kin to chic vao quS' In 
nãm 2020 ti Ha Nôi. 

3. T chile so' tuyn: Nhà trung s th chirc so' tuyn h so' däng kS'  dii thi thäng 
hang CDNN giãng viên cao cAp (hang I), giãng viên chInh (hang II) dr kin tü ngày 16 
dn 17 tháng 6 nãm 2020. 

Ban Giám hiu d nghj iànli dto các dan vj trin khai cong van nay tOi toàn th 
viên chirc là giãng viên d dang kS'  dir thi và gü'i darth sách dàng kS'  (kern theo h so') v 
B phin T chirc can b, PhOng TCHCTT và PC truàc 15 giô' 00 ngày 15 tháng 6 näm 
2020. Qua thai hn nêu trên dan vj nào không giri vAn bàn xem nhu không có nliu câu 
du thi thAng hang chrc danh ngh nghip giãng viên cao cAp (hng I), giãng viên chInh 
(hing II) nãm 2020. 

D nghj !ãnh dio các dan vj quan tarn thirc hini4 

JIIU TRTJYNG 
/;c?SL.•" 

ft"7'igU'CiNc 

GS.TS. Nguyn Vu Quôc Huy 

No! n/ian: 
- Nhr trên; 
- Luu: VT, TCCB. 
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TR1JOG DiI HQC Y DU'QC CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DO V Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

MAU 

DANH SACH CU' CAN BO Till THANG HANG CDNN 
GIANG VIEN CAO CAP VA GIANG VIEN CHINH 

NAM 2020 

TT 
Ho và ten 

Ngày tháng 
nàm sinh 

Trinh 
do 

Ghi chñ 

I. Giãng viên cao cp 

1 

2 

II. Giãng viên chInh 

1 

2 

Hue, ngày tháng 6 näm 2020 
Trithng dcin vj 



CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

BAN NHN XET VIEN CHUC 

(Dung cho thi tháng hgng Giáng viên .........) 

Ho vâ ten viên chrc:  

Dan vj cong tác:  

1 - Pham chat dao du'c: 

2 - Nãng lire chuyên môn: 

3 - Tinh than trách nhim và k lut lao dng: 

4 - Quan h vol dông nghip: 

Xét qua trInh cong tác và theo nhu câu nhim vi giãng dy & chüc danh 
ngh nghip , chüng tôi nht trI cr Ong (Ba) tham dir 
kS' thi thäng htng t1r . len  näm 2020 

 ngày tháng nàm  
Thu tru&ng &rn vl 

(Kj ten và dóng dá'u) 



Máu SYLL VC ban hành kern theo Thông tu s 12/2012/IT-.BNVngày 18/12/2012 cüa B5 N.5i vu 

Ca quan, dan vj có thm quyn quãn 1 viên chüc  S hiu viên chIrc:  

Ca quan, dan vj sü ding viên chirc  

SO' YEU LY LICH VIEN CHIC 

1) Ho và ten khai sinh (vit chü in hoa):  

2) Ten gçi khác  

3) Sinh ngày: thang näm , Gii tInh (nam, nü):  

4. Nai sinh: X ., Huyn ., Tinh  

5) Quê quãn: Xã , Huyn ., Tinh  

6) Dan tc: ., 7) Ton giáo:  

8) Nai dang k h khu thuxng trü:  

(S nhà, duô'ng ph& thành ph; xóm, thôn, xà, huyn, tinh) 

9) Nai i hin nay:  

(Sé nba, duông ph& thành ph; xOm, thôn, xâ, huyn, tinh) 

10) Ngh nghip khi duçic tuyên ding:  

11) Ngay tuyn ding' / I , Ca quan tuyn dicing:  

12) Chi.rc vu (chrc danh) hiên tai:  

(V chInh quyn hoc Dãng, doàn th& k câ chirc v'i kiêm nhim) 

13) Cong vic chInh duçc giao:  

14) Chirc danh ngh nghip viên chirc: Ma s:  

Bc luong:..., H s:..., Ngày hurng' ...../......I..., Phii cp chtrc vw Phi cp khác'  

15.1- Trinh d giáo diic ph thông (da t& nghip lrp my/thuc h nào):  

15.2- TrInh d chuyên mon cao nht:  

(TSKH, TS, Ths, cir nhân, k5 six, cao dang, trung cap, sa cap; chuyên nganh) 

15.3- L luân chInh tn:    ....15.4- Quãn I' nhà nuc'  

(Cao cap, trung dtp, sa cp và tuang duang) (Chuyên viên cao cAp, chuyên vién chInh, chuyên viên, 
can six) 

15.5- Bi duO'ng theo tiêu chuAn chirc danh ngh nghip  

15.6- Ngoi ngü:   15.7- Tin h9c  

(Ten ngoi ngü + Trinh do A, B, C, D,...) (TrInh do A, B, C,...) 

16) Ngày vào Dáng Cong san Vit Nam: / / , Ngãy chInh thüc  

17) Ngày tham gia t chirc chInh trj-xä hi:  

(Ngày tham gia t chirc: Doãn, Hi.....và lam vic gI trong t chi'rc do) 

18) Ngày nhp ngü' ...../ I , Ngày xuât ngü. .....I....!....., Quân ham cao nhat:  

19) Danh hiu duçc phong t1ng cao nhAt:  

(Anh hung lao dong, anh hung lirc lu'gng vU trang; nhã giáo, th.y thuc, ngh si nhân dan và uu tü) 

Anh màu 

(4 x 6 cm) 



20) SO truOng Cong tác:  

21) Khen thithng: 22) KS'  1ut:  

(HInh thirc cao nh.t, näm nao) (v dãng, chInh quyn, doàn th hInh thüc cao nht, nàm nao) 

23) TInh trng sue khôe , Chiu cao ....Can nng:  kg, Nhóm máu:  

24) Là thuong binh hang...../....., Là con gia dInh chInh sách:  

(Con thuong binh, con 1it si, nguôi nhim chit dc da cam Dioxin) 

25) S chüng minh nhân dan: Ngày cp. ...../...../.....26) S s BHXH:  

27) DAO Ti?O,  BOI DIXNG yE CHUYEN MON, NGHIEP VJ, LY LUi?N CH!NH TRI, 
NGOid NG[r, TIN HOC 

Ten trung Chuyên ngành dào 
tio, bôi du&ng 

Tü tháng, 
näm- Den 
thang, näm 

HInh thirc 
dào tto 

Van bang, chrng 
chi, trInh d gI 

• . . .1...-.. .1... 

.1...-.. .1... 

.1...-.. .1... 

 • . . .1...-.. .1... 

.1...-.. .1... 

 • .. .1...-.. .1... 

.1...-.. .1... 

• . . .1...-.. .1... 

Ghi chá: HInh thiirc dào tto: ChInh qui, ti chuc, chuyên tu, bi du'Ong.../ Van bAng: TSKH, TS, Ths, 
Cir nhân, KS'  sis  

28) TOM TAT QUA TR!NH CONG TAC 

Tü tháng, näm 
den tháng, nãm 

Chuc danh, chüc v, don vj cong tác (dãng, chInh quyn, doàn th& t chiirc xã hi), 
kê Ca thai gian duçic dào tao, bôi duOTig ye chuyên môn, nghip vii, 



29) DIEN BIEN QUA TRiNH LUNG CUA VIEN CHUC 

Tháng/nam 

MA CDNN/bâc 

He s hxang 

30) NHi.N XET, DANH GIA CUA C€ QUAN, DON VI  QUAN L' HOiC SI DUNG  VIEN 
CHIC 

Ngirôi khai 
Tôi xin cam doan nhUng Ru khai trén day là 

dung sir that 
(Kj) ten, ghi rã hQ ten) 

, Ngày... . tháng......nãm 20...... 
Thu truông co quan, don vj quãn 1 hoc sfr 

dting viên chile 
(Kj ten, dóng dáu) 



CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tij do - Hinh phüc 

BO'N BANG KY DT1' THI THANG HANG CHtC DANH NGHE NGHIP 

Tu' (hing ) ten  (hing  

KInh gui  

Ten tôi là (chü in hoa) Nam (nU): 
Ngày tháng näm sinir  
Nai a hin nay  
Dan vj cong tác  
Chüc vw  
TrInh d chuyên mon cao nht  
Ngày tháng näm du'c tuyn diing vào biên ch  
Chirc danh ngh nghip viên chirc hin nay: , ma s:  
Thi gian b nhim chüc danh ngh nghip viên chüc hin nay  
H s luang hin huâng ngày tháng näm xêp...../...../  
Sau khi nghiên cUu các quy djnh v vic thi thäng hang chirc danh ngh nghip 

t1r tir  (htng .....) len .. (hang ..) ti cong van s 767/DHH- 
TCCB ngày 29/5/2020 cüa Dui hc Hu và các van bàn hin hành khác, tôi tir dánh 
giá  

Tôi lam dan nay kInh d nghj Qu c.p trên xern xét cho tOi ducic tham dir k' thi 
thang hang tr . (hang .....) len .. (hang  

TOi xin trân trQng cam an. 

Tãi 1iu gfri kern theo don nay gm có: Ha N3i, ngày . ... tháng .... näm 2020 

1 Ngu'&i lam don 
2 (KvàghiröhQtên) 

3  
4  

5  
6  
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