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THONG BÀO
Kế hoạch nghiệm thu để tài, công trình NCKH cấp cơ sớ và bảo vệ đề cương đề tài, công

trình NCKPĨ cấp cơ sở năm 2019-2020

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2019 ; Căn cứ tình hình thực tiễn của trường, nay 

Ban giám hiệu thông báo đến toàn thể CBVC của trường về thời gian nghiệm thu đề tài, công trình 

NCKH cấp cơ sở và bảo vệ đề cương đề tài, công trình NCKH cấp cơ sở năm 2019-2020 như sau:

1. Ke hoạch nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

- Thời gian nộp sản phẩm: Trước 17h00 ngày 15/11 /2019

- Số lượng: 6 bản

- Thời gian báo cáo nghiệm thu dự kiến: ngày 26 -27/11  /2019

2. Ké hoạch bảo vệ đề cưong đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sỏ' năm 2019:

- Thời gian nộp đăng ký: Trước 17h00 ngày 15/11 /2019

Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, phiếu đề xuất đề tài (Phải thông 

qua Lãnh đạo Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn).

- Thời gian nộp thuyết minh: Trước 17h00 ngày 15/11 /2019

- Số lượng: 07 bản Thuyết minh (tối thiếu 10 trang theo mẫu chung, phải thông qua Lãnh 

đạo Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn).

- Thời gian bảo vệ: dự kiến ngày 26 -2 7 /1 1  /2019

3. Địa điêm nộp:

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ.

Người nhận: Chuyên viên Vũ Công Trường.

Đe nghị toàn thế CBVC, chủ nhiệm các đề tài đã gia hạn tích cực chuẩn bị sản phẩm công 

trình và đề cương để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.
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