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SỐ 39/TTHĐ Hà Nội, ngày^Otháng 7 năm 2017
V/v Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu 
chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lãnh đạo các học viện, trường Công an nhân dân;

- Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 04/7/2017 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã có lịch xét chức 

danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (có Lịch gửi kèm).

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Khoa học An ninh trân trọng 

thông báo và kính đề nghị lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc 

Bộ; lãnh đạo các học viện, trường Công an nhân dân; Ban Giám đốc Công an và Ban 

Giám đốc Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến 

các nhà khoa học, nhà giáo có nhu cầu xét chức danh giáo sư, phó giáo sư đăng ký và 

nộp hồ sơ tại các học viện, trường đại học của Bộ Công an có thành lập hội đồng 

chức danh giáo sư cơ sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VB1, VB4 (để b/c Bộ trường 

và lãnh đạo Bộ);
- Lãnh đạo TC III (để b/c);
- X14 (để p/h);
- Lưu: TTHĐ (T32.X14).
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HỔI ĐÒNG CHỨC DANII GIẢO s ự  NHÀ NƯỚC

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH 
GIÁO Sư, PHÓ GIÁO Sư NĂM 2017

(Kèm theo Thông báo so 3 7/TB-HĐCDGSNN, ngày 04 tháng 7 năm 2017)

STT
Nôi dung công viêc Thời gian

1 Thông bảo Lịch xét đọt 2017 04/7

2 Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 
GS, PGS đọt năm 2017 tại cơ sở giảo dục đại học

31/7

ỏ Hạn cuối cùng các cơ sờ giáo dục đại học gửi Văn phòng HĐCDGSNN: Công vãn 
và hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGSCS

10/8

4 Chủ tịch HĐCDGSNN ký Quyết định thành lập HĐCDGSCS Trước 25/8
5 Hạn cuối cùng các HĐCDGSCS gửi báo cáo bầu Chù tịch, UVTT và lịch xét của 

HĐvềVP HĐCDGSNN
01/9

6 Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 05-12/9
7 Hạn cuối cùng ứng viên nộp về Văn phòng HĐCDGSNN Bản đăng ký xét công 

nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (nộp trực tiêp tại Văn phòng 
hoặc gửi qua bưu điện). Địa chỉ: Văn phòng HĐCDGSNN, Tầng 7, Tòa nhà Thư 
viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sổ 1 Đại cồ  Việt, Hà Nội; 
và gửi Bàn đăng ký (bản “mềm”) qua Email.: hdcdgsnn@scpt.gov.vn .
Riêng các ứng viên thuộc đơn vị nơi không có HĐCDGS cơ sờ nộp thêm Đơn (theo 
mẫu số 8) ghi rõ nguyện vọng xin nộp hồ sơ và xét ờ HĐCDGSCS nào

25/9

8 Hạn cuối cùng Thường trực HĐCDGSNN giới thiệu các ứng viên cùa các đon vị 
không có HĐCDGS cơ sở về các HĐCDGSCS 05/10

9 Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức 
danh GS và PGS năm 2017 tại HĐCDGSCS 05/11

10 Các HĐCDGSCS xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2017. 05/11-28/11

11 Hạn cuối cùng HĐCDGSCS chuyển đền Văn phòng HĐCDGSNN Hổ sơ báo cáo 
kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (gồm Hồ sơ, tài 
liệu xét cùa Hội đồng và Hồ sơ cùa ứng viên, theo quy định)

04/12

12 Hạn cuối cùng Văn phòng HĐCDGSNN bàn giao hổ sơ ứng viên cho các HĐCDGS 
ngành, liên ngành 08/12

13 Các HĐCDGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuấn chức danh GS, PGS 
nãm 2017

10/12/2017
đến

07/01/2018

14

Han cuổi cùng HĐCDGS ngành, liên ngành chuyển đên Văn phòng HĐCDGSNN 
Ho sơ báo cáo kết quả xét cong nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 
(gom các Ho sơ tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ cùa ứng viên, theo quy định)

15/01/2018

15
HĐCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 20/01 đến 

31/01/2018

mailto:hdcdgsnn@scpt.gov.vn

