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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020 

 
 

Kính gửi: - Các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020; 
                - Các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  
                   giáo sư, phó giáo sư năm 2020. 
 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà 
nước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 
giáo sư, phó giáo sư năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh giáo sư, phó giáo sư qua Hệ thống Zoom (https://zoom.us/meetings), 
các điểm cầu là các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.  

- Thành phần:  
+ Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020; 
+ Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó 

giáo sư năm 2020. 
- Thời gian: 8h00-11h30, thứ Bảy, ngày 20/6/2020. 
2. Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư 

cơ sở thực hiện một số công việc: 
- Các Hội đồng Giáo sư cơ sở đăng ký thông tin chi tiết để được hỗ trợ kỹ 

thuật tại địa chỉ: http://lnk.vn/JNlTi (thời hạn đăng ký: trước 8h00, thứ Sáu, 
ngày 19/6/2020). 

- Cử cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống trực tuyến trong quá trình tổ chức 
Hội nghị tập huấn.  

- Cử cán bộ kỹ thuật vận hành kiểm tra hệ thống: 14h00-16h00, thứ Sáu, 
ngày 19/6/2020.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Đức Huy, Chuyên viên chính 
Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, điện thoại di động: 0983.635.007, 
email: ndhuy@moet.gov.vn. Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0399.113.247./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐGSNN (để báo cáo); 
- Website HĐGSNN; 
- Lưu: VT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Trần Anh Tuấn  
 

https://zoom.us/meetings
http://lnk.vn/JNlTi
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2020 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH 

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020 
 
 
 
 

 
Thời gian 

Nội dung Thực hiện 

7h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

8h00 – 8h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

8h05 – 8h15 Phát biểu của Lãnh đạo HĐGSNN Lãnh đạo HĐGSNN 

8h15 – 9h45 
 Trình bày một số nội dung quan trọng 
của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 
31/8/2018 

Văn phòng 
HĐGSNN 

9h45 – 11h20 Thảo luận  

11h20 – 11h30 Kết luận Lãnh đạo HĐGSNN 

 
 
 
Tài liệu kèm theo: 
1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom. 
2. Hướng dẫn tham gia tập huấn trực tuyến. 


