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THÔNG BAO 
Kêt qua xét dtt tiêu chuân chirc danh GS, PGS nàm 2021 

tti Hi dông Giáo sir co' sr Trur?rng  Dai  hQc Hang hãi Vit Nam 

KInh giri: Các don vj trong toàn Trueing. 

Ngày 28 tháng 11 nàm 2021, Hi dng Giáo su Co sâ Tru?ng Dii h9c Hang hãi 
Vit Nam dä tiên hànhhçp Phiên thr 2 và Phiên thi'r 3 vâi sx có mt cUa thành viên 
giám sat dai  din Hi dong Giáo su Nhà nuó'c. Tai  Phiên thir 2, các thành viên HOi  dông 
dà nghe báo cáo kêt qua dánh giá cüa To thâm dnh näng 1irc ngoIi ngU phiic v11 cong tác 
chuyên mon va khã näng giao tiêp Tiêng Anh cüa các iimg viên và dà thông nhât kêt qua 
thâm djnki ho so cüa tirng üng viên, biêu quyêt danh sách 02 rng viên xét cOng nhn d.t 
tiêu chuân chirc danh GS, PGS näm 2021 dü diêu kin trInh bay Báo cáo khoa h9c tong 
quan truâc Hi dông. 

Tai Phiên thur 3, sau khi nghe Báo cáo khoa hc tng quan cUa tirng img viên, Hi 
dOng Giáo SU co S1 TruO'ng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam d thão 1un, dánh giá, thông nhât 
tng so urng viên hi dü CáC diêu kin dê duçc Hi dOng dua vào danh sách bO phiêu tin 
nhim theo hInh thi'rc bO phiêu kin là: 02 rng viên. 

Kt qua bô phiu tin nhim dt tiêu chuân chirc danh GS, PGS nhu' sau: 
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Nm lam viec 

Kêt qua 
bo phieu 
tin nhiçm 

1.  D Dic Luu GS Co khI - Dng lirc TniO'ng DH Hang hãi VN Dat 

2.  Nguyn Thai Duo'ng PGS Giao thông vn tái Tru?mg DH Hang hãi VN Dt 

TnrOiig Dai  h9c Hang hái Vit Nam thông báo dn các don v, các üng viên, kêt qua 
xét dt tiêu chuân chrc danh GS, PGS tai  Hi dông Giáo su co s Trumg Dai  h9c Hang 
hãi Vit Nam närn 2021. 

Các don vj, cá nhân nu có kin, d nghj phãn ánh bng van bàn, g1ri v Van phOng 
Hi dông Giáo su Co s TruO'ng Dai  h9c Hang hái Via Nam truâc ngày 16 tháng 12 näm 
2021 

Dja chi lien h: Van phOng Hi dng Giáo su co s Tru?ing Dai  hçc Hang hâi Via Nam 
- PhOng 206B - Tang 2, NhàA1, dinthoai: 02253 829lll. 

Noi nhân: 
- Nhu KInh glri; 
- VPHDGSNN, HDGSCS; 
- ing viên GS, PGS; 
- Luu: VT, KH-CN. 
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