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THÕNG BÁO
V/v: thực hiện thuyêt minh nhiệm vụ bảo vệ môi trường
Kính gửi: Các đơn vi trong trường
Căn cứ công văn số 4728/BGDĐT-KHCNMT ngày 16 tháng 10 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Khoa học Công nghệ Môi trường về việc thông báo
tuyến chọn tô chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm
2020. Nay Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh thông báo
như sau:
1. Điều kiện tham gia thực hiện và tuyến chọn nhiệm vụ bító vệ môi trường
- Các cá nhân là cán bộ viên chức của Trường, có đủ điều kiện theo quy định
tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày
11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có thể thực hiện thuyết minh
nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
- Có thuyết minh phù hợp và được trình bày theo mẫu quy định.
2. Nội dung thuyết minh
Các thuyết minh tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường.
Chi tiết về danh mục được ban hành theo quyết định 3816/ QĐ-BGDĐT ngày 16
tháng 10 năm 2019.
3. Thòi gian, địa điểm nộp và tiến hành tuyển chọn
Thời hạn nộp thuyết minh: Trước Ỉ7h ngày 11 tháng 11 năm 2019.
Số lượng: 1 bản gốc và 9 bản photo (theo mẫu quy định).
Địa điểm nộp: Phòng SĐH&KHCN (Chuyên viên phụ trách Khoa học Công
nghệ: Vũ Công Trường).
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. PIỒ Chí Minh sẽ tiến hành
tuyến chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo triến khai thực hiện nhiệm vụ bảo
vệ môi trường theo quy trình^^rvc^

Các thông tin cần biết: được đăng tải tại

Website: http://upes. edu.vn/ -

phòng SĐHỔcKHCN - thông báo khoa học công nghệ, hoặc liên hệ chuyên viên:
Vũ Cồng Trưởng (028)39526926 để được hướng đẫn, cung cấp hồ sơ .
Trân trọng ./rNTVV
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