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1. MỤC ĐÍCH 
- Quy định cách thức tiến hành việc xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 

theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
- Áp dụng cho các cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường đăng ký xét 

chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; 

- Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức – Hành chính trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác xét chức danh Giáo 
sư, Phó giáo sư. 

-  

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  
- Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ, Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm 
chức danh giáo sư, phó giáo sư. 

- Quyết định số 20/2012-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ 
tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo 
Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

- Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo 
sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở. 

- Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ 
công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo 
sư. 

- Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt 
tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

- Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại 
học Quốc gia; 

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa ban 
hành theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006; 
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- Quyết định số 803 QĐ/ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 15, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của 
Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 
thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường Đại học thành 
viên trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;  

- Các thông báo hướng dẫn việc xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của 
Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư nhà trường. 

 
4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- BGH: Ban Giám hiệu 
- HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư 
- HĐ CDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước 
- GS: Giáo sư 
- PGS: Phó giáo sư 
- P. TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính 

 

5. NỘI DUNG 
5.1 Lưu đồ quy trình 
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Bắt đầu

Ban Thi Đua
Nhận thông báo từ Hội đồng 

chức danh Giáo sư nhà nước + ĐHQG

Ban Thi Đua
Gửi Thông báo hướng dẫn xét chức 
danh Giáo sư, PGS đến các đơn vị

(1)
CV 8

Thời gian thực hiện: 04 ngày

+

Hội đồng khoa học
Bầu HĐCDGS cơ sở

Ban Thi Đua
Thường trực BTĐ ký nháy

Thời gian thực hiện: Trong ngày
P. TCHC

Trưởng phòng ký nháy
Thời gian thực hiện: Trong ngày

BGH ký

Ban Thi đua
Làm Danh sách đề nghị HĐCDGS 

cơ sở ra HĐCD GS Nhà nước
CV 8

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

BGH ký

Ban Thi đua
Gửi Danh sách đề nghị HĐCDGS 

cơ sở ra HĐCD Nhà nước
CV 8

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Không 
đạt

Ban Thi đua
Nhận Quyết định thành lập HĐCDGS 
cơ sở từ HĐCD Nhà nước, gửi QĐ 
cho từng thành viên của Hội đồng

Hội đồng chức danh GS cơ sở
Bầu Chủ tịch, Ủy viên thường trực 

Ban Thi đua
Gửi Đề nghị công nhận Chủ tịch, Ủy 
viên thường trực ra HĐCD Nhà nước

CV 8
Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Ban Thi đua
Nhận QĐ công nhận Chủ tịch, Ủy 
viên Hội đồng chức danh cơ sở

P. TCHC
Ra Quyết định thành lập Tổ thư ký
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Đơn vị
Tiếp nhận và thông báo trong 

toàn đơn vị

Ứng viên
Làm hồ sơ và nộp cho Tổ thư ký

(2)

Tổ thư ký
Gửi hồ sơ của các ứng viên đến 

các Thẩm định
(4)

Thành viên Tổ thư ký
Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Không 
đầy đủ

Tổ thư ký
Tiếp nhận hồ sơ từ ứng viên

(3)

Ứng viên
Nộp bản đăng ký

BM01-QT-36

Tổ thư ký
Tổng hợp thông tin, bản đăng ký 

gửi cho HĐ chức danh NN
Thành viên Tổ thư ký
Thời gian: 2 – 3 ngày

Tổ thư ký
Nhận lại hồ sơ và Kết quả 

phản biện từ các Thẩm định

Tổ thư ký
Chuyển hồ sơ ứng viên cho 

Thành viên Hội đồng chức danh đọc 
trước các buổi họp của Hội đồng

Thành viên Tổ thư ký
Thời gian thực hiện: 1 - 2 ngày

+

Tổ thư ký
Tổng hợp kết quả của các Thẩm 

định cho từng ứng viên
Thành viên Tổ thư ký

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày
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Tổ thư ký
Thông báo cho ứng viên kết quả kỳ họp thứ nhất 

và thời gian báo cáo khoa học trước hội đồng
(6)

Tổ thư ký
Thông báo kết quả đến 

từng ứng viên
Thành viên Tổ thư ký

(8)
Thời gian thực hiện: 1 ngày

Hội đồng chức danh GSCS
Kỳ họp thứ nhất

Thảo luận, biểu quyết danh sách ứng viên được 
mời trình bày báo cáo khoa học trước Hội đồng

(5)

Hội đồng chức danh GSCS
Kỳ họp thứ hai

Bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức 
danh Giáo sư, Phó giáo sư

(7)

Ứng viên
Nhận lại và chỉnh sửa hồ sơ 
theo các nhận xét, đề nghị 

của Hội đồng

Ứng viên
Nộp lại hồ sơ cho Tổ thư ký

Thời gian thực hiện: 5 – 7 ngày

Tổ thư ký
Thực hiện các Báo cáo, biểu mẫu của Hội đồng; 

đóng gói hồ sơ của ứng viên gửi ra 
Hội đồng chức danh Nhà nước

Thành viên tổ thư ký
Thời gian thực hiện: 1 – 3 ngày

Tổ thư ký
Trả lại hồ sơ cho các ứng viên 

không đạt yêu cầu
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5.2 Mô tả quy trình 
(1) Căn cứ các Quyết định, thông báo, hướng dẫn của Hội đồng chức danh 

nhà nước, Ban Thi đua sẽ soạn và gửi Thông báo công tác xét đạt chuẩn 
Giáo sư, Phó giáo sư đến các đơn vị. 

(2) Mỗi ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo 
sư sẽ nộp 03 bộ hồ sơ. Các bản sao trong hồ sơ đều phải được đóng dấu 
sao y. Hồ sơ phải đầy đủ, theo đúng các yêu cầu của Hội đồng chức 
danh Nhà nước. 

(3) Tổ thư ký nhận hồ sơ của ứng viên đã đăng ký tại Hội đồng chức danh 
cơ sở của mình và hồ sơ của ứng viên đã được Hội đồng chức danh nhà 
nước giới thiệu xét đạt chuẩn tại HĐCDGS cơ sở. 

(4) Tổ thư ký nhận danh sách các thẩm định từ Chủ tịch Hội đồng chức 
danh cơ sở; có trách nhiệm liên hệ mời các thẩm định. Nếu thẩm định 
đồng ý, tổ thư ký sẽ gửi hồ sơ đến các thẩm định (qua đường bưu điện 
hoặc trực tiếp mang đến). Nếu có thẩm định không đồng ý thì báo cáo 
lại Chủ tịch Hội đồng để mời thẩm định khác. 

(5) Trong kỳ họp thứ nhất, Hội đồng sẽ trao đổi những vấn đề chung, thảo 
luận công khai và biểu quyết công khai danh sách ứng viên đủ điều 
kiện để được mời trình bày báo cáo khoa học tổng quan và được thẩm 
định trình độ ngoại ngữ. 



 

Trang 7/10 

(6) Ngay sau khi có quyết định của Hội đồng, Tổ thư ký sẽ lên lịch thời 
gian báo cáo của các ứng viên (đủ điều kiện) và trình Chủ tịch hội đồng 
phê duyệt. Tổ thư ký sẽ thông báo bằng điện thoại đến tất cả các ứng 
viên (đủ điều kiện/không đủ điều kiện). Đối với các ứng viên đủ điều 
kiện Tổ thư ký sẽ thông báo cả thời gian báo cáo trước Hội đồng. 

(7) Sau khi nghe tất cả các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, 
trả lời câu hỏi của HĐCDCS và thực hiện các yêu cầu thẩm định về 
ngoại ngữ, HĐCDCS sẽ đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và trình 
độ sử dụng ngoại ngữ của từng ứng viên. Hội đồng sẽ biểu quyết công 
khai thông qua danh sách ứng viên đạt đủ tất cả các điều kiện để bỏ 
phiếu tín nhiệm. Hội đồng sẽ tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm những 
người trong danh sách ứng viên đã được thông qua. 

(8) Từ biên bản kiểm phiếu của Tổ kiểm phiếu trong Hội đồng, Tổ thư ký 
sẽ gọi điện thông báo kết quả cho các ứng viên xét đạt chuẩn GS, PGS. 
Đối với các ứng viên chưa đạt, Hội đồng sẽ thông báo bằng văn bản 
(thư dán kín) về các tiêu chuẩn chưa đạt của từng ứng viên. 

(9) Kết quả đạt chuẩn sẽ được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thông 
báo trực tiếp đến từng ứng viên. Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở sẽ 
nhận được Quyết định công nhận đạt chuẩn của các ứng viên thuộc Hội 
đồng mình. 

 
6. HỒ SƠ LƯU 

- Lưu tất cả hồ sơ (bản sao) có liên quan đến ứng viên và công tác xét công 
nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013. 

 
7. BIỂU MẪU  

Số BM Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

01 Bản đăng ký xét chức 
danh năm 2013 BM01-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM01-QT-TCHC-40.doc 

02 

Đơn đề nghị được xét 
công nhận chức danh GS, 
PGS 2013 (Dùng cho ứng 
viên thuộc cơ sở giáo dục 
đại học nơi không có 
HĐCDGS cơ sở và các 
ứng viên là giảng viên 
thỉnh giảng) 

BM02-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM02-QT-TCHC-40.doc 
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Số BM Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

03 Bìa hồ sơ chức danh 2013 BM03-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM03-QT-TCHC-40.doc 

04 Phiếu thẩm định 2013 BM04-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM04-QT-TCHC-40.doc 

05 Bản trích ngang  các tiêu 
chuẩn năm 2013 BM05-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM05-QT-TCHC-40.doc 

06 Biên bản họp xét chức 
danh GS, PGS 2013 BM06-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 

thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM06-QT-TCHC-40.doc 

07 Biên bản kiểm phiếu 2013 BM07-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM07-QT-TCHC-40.doc 

08 Báo cáo kết quả 2013 BM08-QT-TCHC-36 D:\Ban thi dua khen 
thuong\Dinh\ISO 2013\Cac quy trinh\QT-DINH 15-8-2013\QT-TCHC-40\BM-QT-TCHC-40\BM08-QT-TCHC-40.doc 

 
 

 
 
8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
 
 
 
Quy trình có hiệu lực kể từ ………. 
 Người soạn Người duyệt 
 
 Ký tên Ký tên, đóng dấu 
  
 NGUYỄN THỊ KIM ĐÍNH HỌ VÀ TÊN 
 


