
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUONG DH HANG HAT VIT NAM Dc Ip - Ti do -  Hnh phüc 

S:.4T7  /DHHHVN-TCHC HáiPhông, ngày  3?  tháng )Lnám 2021 

V nhu cu b nhim chirc danh giáo 
su, phó giáo six näm 2022 theo các 
chuyên ngành ti cáe Khoa/Vin thuc 
Tnrng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

KInh gri: Truông các KhoaIVin và Nhà giáo thuc Trixing 

Can cir Quy& djnh s 37/2018/QD-TTgngày 3 1/8/2018 cüa Thu tixng 
ChInh phü ye vic ban hành Quy djnh tiêu chuân, thu tçic xét cong nhn dtt tiêu 
chuân và bô nhim chirc danh giáo six, phó giáo six; thu tçic xét hüy bö cong 
nhn chirc danh và min nhim chirc danh giáo six, phó giáo six (g9i tat là Quyêt 
djnh so 37/20 1 8/QD-TTg); Quyêt dnh so 25/2020/QD-TTg ngày 31/8/2020 cüa 
Thu tuàng ChInh phü ye vic sira dôi bô sung mt so diêu Quyêt djnh so 
37/2018/QD-TTg ngày 3 1/8/2018; 

Can cr chin 1uçYc phát trin Trithng tth thành trithng dai  h9c tr9ng dim 
quôc gia, tam nhIn den näm 2045, Tru?mg Dai  hçc Hang hái Vit Nam thông 
báo nhu câu bô nhim chüc danh Giáo six, Phó Giáo six näm 2022 cho các 
chuyên ngành dào tto cüa Trumg nhix sau: 

1. Chuyên ngành Khai thác may tàu bin: 01 Giáo six; 

2. Chuyên ngành Diu khin tàu bin: 01 Giáo six; 01 Phó Giáo six; 

3. Chuyên ngành Quân trj kinh doanh: 01 Phó Giáo six. 

Can cr nhu cu cüa Nhà trixô'ng, các nhà khoa h9c dang giâng dy ti các 
don vj chuyên mon cüa Trixng Dti h9c Hang hâi Vit Nam, có nguyen vçng 
duçc bô nhim churc danh Giáo six, Phó Giáo six chuân bj các diêu kin, tiêu 
chuân dam bâo theo quy djnh hin hành ye bô nhim chirc danh Giáo six, Phó 
Giáo six, phü hçp vói tirng chuyên ngành dào tto cüa Trixng trixOc khi Nhà 
trung thông báo thu ho dang k xét bô thim chüc danh Giáo six, Phó Giáo 
six cüa Trumg näm 2022. 

Trân tr9ng thông báo./. 

Noi nhân: 

- Nhu trên; 
- Liru: TC-HC,Vt 
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