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KInh giri: Các car quan, darn vj, t chiTrc doàn th và Ca nhân 

Can cü các quy djnh v vic xét cong nhn dat tiêu chun chirc danh giáo sij, phó 
giáo six näm 2022, ngày 20 tháng 7 näm 2022 HQi dông Giáo six car sâ Tnrong Di h9c 
MO - Dja chat nãm 2022 dã tiên hành h9p xét cong nhn dat tiêu chuân chirc danh giáo 
six, phO giáo six näm 2022 theo dUng cac quy djnh hin hành. 

Trên car si k& qua xem xét vã bO phiu cUa Hi dng, 05 lrng viên cO ten sau day 
d dt tiêu chuân chic danh phó giáo six theo quy djnh va dat dU so phiêu tin nhim dé 
nghj len HOi dông Giáo six nhã nixâc xem xét tiêp: 

SI..!.  Hç vã ten ü'ng viên Nàm sinh Ngành, chuyên ngành 
1 Lê Ngoc Ani-i 04/03/1977 Khoa hoc trái dt/Phân tich B 

tram tIch và Dja chat dâu 
2 Dng VAn Kiên 25/03/1980 MO/K5 thut Xây dirng Cong 

trInh ngãm 
3 Trn Quang Hiu 23/09/1980 

MO/Car dja cht, phá hu dt dá, 
dng 1irc h9c khi mO va vt 1 

nhiét mO 
4 Khtxarng Th HUng 26/01/1979 Khoa hoc trái d&Dia chAt 

5 Nguyn Vit NghTa 18/07/1980 Khoa h9c trái dAt/Trc dia vA BAn 

HOi dng GiAo six car sâ Trixing Dai hçc Mo - Dja chAt thông báo dn các car quan, 
darn vj, to chUc doAn the va cA nhan kêt qua xét cong nhân dat tiêu chuAn chUc danh giAo 
six, phO giáo six nAm 2022 t?i HOi dông GiAo six car sâ Tru?ng Dai h9c MO - Dja chAt. 

M9i kin gop cUa các darn vj, cá nhan d nghj phAn Anh bang vAn bAn g1ri v 
T Tim k, Hi dông GiAo six car sâ Trithng Dai hQc MO - Dja chat (d/c HAng phong To 
chUc - CAn b nhn) tru*c 17 gio' ngày 04/8/2022.!. 
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