
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

            Số: 130/TB-ĐHTB                    Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v xây dựng lý lịch khoa học của giảng viên, cán bộ 

và cung cấp dữ liệu phục vụ Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Để phục vụ việc xây dựng lý lịch khoa học của giảng viên/cán bộ và công 

tác Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Nhà trường. 

Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai tới toàn thể giảng viên/ 

cán bộ cung cấp thông tin theo mẫu sau: 

+ Mẫu 01 (lý lịch khoa học): yêu cầu các giảng viên/cán bộ cung cấp thông 

tin theo mẫu tại link (https://drive.google.com/file/d/1nPPBXQJKEoD6-

dOsIvcuw0wppSDAeXMz/view?usp=sharing), 

+ Mẫu 02 (dữ liệu công bố khoa học): yêu cầu giảng viên/cán bộ nhập thông 

tin trực tuyến tại link 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vzL93PSHINTZQiokJbj6ANxipchoIq

XKI1VyN1tSmuM/edit#gid=2035271364); Lưu ý: cột năm xuất bản và cột danh 

mục đã có danh sách, giảng viên/cán bộ chỉ cần tích chọn. Đối với từng bài báo cần 

có link bài báo (nếu có) hoặc file bài báo định dạng pdf hoặc file scan bài báo dạng 

ảnh. 

Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tổng hợp các file điện tử theo yêu cầu gửi về Phòng 

KHCN&HTQT trước 17h ngày 5/03/2019; người phụ trách: chuyên viên Nguyễn 

Văn Long, email: longnv@utb.edu.vn, ĐT: 0989.329.335. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (b/c);    
- Như Kính gửi (th/h);    

- Website Trường;             

- Lưu: HCTH, KHCN&HTQT.                                  

 

           KT. HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                     (Đã ký) 

 

            TS. Đoàn Đức Lân 
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