
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            

Số:             /TĐHHN 

Về việc thông báo kết quả xét bổ nhiệm       

chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 

Hà Nội, ngày         tháng          năm 2022 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài Trường 

Căn cứ Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn 

và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và 

miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy 

định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó 

giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó 

giáo sư; 

 Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 

5022/QĐ-TĐHHN ngày 16 tháng 12 năm 2022 đã họp xem xét, trao đổi thảo luận công 

khai, bỏ phiếu tín nhiệm và thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm chức danh Phó Giáo 

sư năm 2022 đối với 03 ứng viên (có danh sách kèm theo). 

 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

 Các ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản về 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) 

trước 17 giờ ngày 04/01/2023. 

 Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 

 

 

 



DANH SÁCH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số                   /TĐHHN ngày         tháng         năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Chức danh 

bổ nhiệm 
Ngành Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Hoản 24/10/1978 PGS Kinh tế 

Khoa Kinh tế tài nguyên và môi 

trường, Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

2 Trịnh Thị Thắm 22/4/1982 PGS Hóa học 
Khoa Môi trường, Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

3 Đoàn Quang Trí 09/10/1984 PGS 
Khoa học 

trái đất 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng 

cục Khí tượng Thủy văn 
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