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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Ha Nói, ngày 1] tháng 01 nám 2021

THÔNG BAO
kt qua hQp xét b nhim chirc danh Phó Giáo sir nàm 2020
Can cir Quy& djnh s 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 närn 2018 cüa Thu
tuâng ChInh phü ban hành quy djnh tiêu chuân, thu t1ic xét cong nhn dt tiêu chuân Va
bô nhim chüc danh giáo sir, phó giáo sir; thU tiic xét hUy bó cong nhn chirc danh và
min nhim chirc danh giáo sir, phó giáo sir;
Can c1r Quyét djnh so 66/QD-HDGSNN ngày 23 tháng 12 närn 2020 cUa Hi
dông Giáo sir nhà nirâc ye vic cong nhn dtt tiêu chuân chiirc danh giáo sir, phO giáo
sir näm 2020;
Can cur Thông báo sO 779/DHSPHN2-TCHC ngày 24 tháng 12 närn 2020 cUa
Tr1u?ng Dui h9c Sir phrn Ha Ni 2 ye vic xët bô nhirn churc danh giáo sir, phó giáo
su'närn 2020;
Can cur Quyét djnh sO 29/QD-DHSPHN2 ngày 07 tháng 01 närn 2021 ye vic
thãnh 1p Hi dOng xét ho nhim churc danh phó giáo sir närn 2020;
Can cur h scr dê nghj xét bô nhim churc danh phó giáo sir cUa các urng viên.
Ngay 11 tháng 01 närn 2021, Hi dOng xét ho nhim chUc danh Phó Giáo sir näm
2020 cUa Tru?rng Dti hçc Sir phum Ha Ni 2 da h9p xét bô nhim churc danh Phó Giáo
sir cho các nhà giáo dä dixçic HOi dOng (uião sir nhà nuâc cOng nhn dat tiêu chuân churc
danh giáo sir, phO giáo sir nãm 2020, kêt qua cii the nhir sau:
D nhi bô nhiêm churc danh Phó Giáo sir:
GiO'.
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1
Nguyn Van Tuyên 26/10/1983 Nam
h9c Sir phm Ha Ni 2
tOi i.ru
Khoa Sinh — KTNN,
Sinh duçc
Trumg Dai hçc Sir
2
Nguyn Xuân Thành 09/8/1978 Narn
h9c
phamHàNi2
Các kin dOng gOp hoac khiu nai v k& qua trên xin gui bang van ban hoc
1iéi h trirc tiêp PhOng To chuc - Hành chInh, TruOng Dai hc Sir phm Ha Ni 2 (qua
CVC BUi Thi Hirang Qué, Phó Truâng phOng To chUc - Hành chInh, Thu k Hi dong,
diên thoai: 0986859182).
Triring Dai h9c Sir pham Ha Ni 2 thông báo dê các dan vj, Ca nhân dirçrc biêt./.
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