
HQI BONG GIAO STJ' Nih NU'OC CONG HOA xA 1101 CHU NGHL& VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hznh phñc 

So: d6 /QD-HDGSNN Ha Nç3i, ngày O tháng J nám 2022 

QUYET B!NH 
Cong nhn dit tiêu chun chfrc danh giáo sir, phó giáo sir 11am 2021 

CHU T!CH HOT BONG GIAO S1J NHA NU'OC 

Can ci' Quyê't dfnh so' 37/2018/QD-TTg ngày 31 tháng 8 nàm 2018 cia 
Thz tzthng ChInh phi Ban hành quy d/nh tiêu chudn, thi ttc xét cOng nhan  dQt 
tiêu chuan và ha nhim chi'c danh giáo sic, phó giáo sit; thi tic xét hzy hO cOng 
nhgn chi'c danh và miên nhiçm chi'c danh giáo sic, phó giáo sic, 1iccyc tha dái, 
bd sung mt sO' diê'u tçii Quyê't djnh sO' 25/2020/QD-TTg ngày 31 tha'ng 8 nám 
2020 cia Thi twang ChInhphi'i; 

Can ci' Quyê't d)nh sO' 1814/QD-]J ngày 24 tháng 12 nám 2018 cia Thi 
ticói'zg Chinh phz v vic thành 4Ip  Hç5i dong Giáo sic nhà nwO'c nhim k)) 2018-
2023; 

Can cii' Thông tic sO' 04/2019/TT-BGDDTngày 28 tháng 3 nám 2019 cia 
Bó trzthng Bó giáo dic và Dào tcio Ban hành Quy ché' tá chi'c và hoit dng cza 
Hi dong Giáo sic nhà nithc, các H5i dong Giáo sic ngành, lien ngành và H5i 
dóng Giáo sic cct sO'; Thông tic sO' 06/2020/TT-BGDDT ngày 19 tháng 3 nãm 
2020 cia Bó trzthng B2 Giáo clzic và Dào tçio tha di, bá sung mt sá diu cia 
Quy ché' tá chi'c và hoit dng cza HQi dong Giáo sic nhà nithc, các Hi dâng 
Gia'o sic ngành, lien ngành và Hç3i d3ng Giáo sic cci sO' ban hành kern theo Thông 
tic sO' 04/2019/TT-BGDDT ngày 28 thOng 3 nárn 2019 cia B5 tricO'ng Bó GiOo 
duc và Dào tao; 

Can cii' Nghj quyé't sO' 08/2022/NQ-H.DGSNN ngày 12 thOng 3 nárn 2022 
cia Hç5i dang Gia'o sic nhà nu'O'c nhiérn 19) 2018-2023, 

Xét d nghj ci'ta ChOnh Van phOng Hç3i dng GiOo sic nhà nwO'c, 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Cong nhn dt tiêu chun chirc danh giáo su cho 42 nhà giáo vâ dt 

tiêu chun ch't'xc danh phó giáo su cho 363 nhà giáo (danh sOch kern theo,). 

Biu 2. Quyt dnh nay có hiu 1irc thi hành k lit ngày k. 



Diu 3. Cáo Ong/bà Chánh Van phông Hi dng Giáo sir nhà ntthc, Thu 
tnràng cáo ca s giáo diic dai h90 Co lien quan và cáo nhà giáo cO ten trong danh 
sách tai Diêu 1 cMu  trách nhim thi hành Quyt dinh nay.!. 

Ncri izhân: CHU TTCII 
- Nhu Dieu 3; 
- Thii tuóng ChInh phii (d báo cáo); 
- Phó Thi tiiâng Vu Due Dam (d báo cáo); 
- BO Giáo dc và Dào tao (d ph6i hqp); 
- FJDGSNN, HDGSN/LN, HDGSCS (d thçrc hin 
- Website HDGSNN; 
- Lmi: VP. 
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