B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌG s ư PHẠM
THỂ DỤC THẺ THAO TP.HÒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc iập - Tự do —Hạnh phúc

SốÀQẩ/TB- ĐHSPTDTT

TP. Ho Chí Minh, ngày&G tháng ỉ ỉ năm 20 ỉ 9

THÔNG BÁO
V/v:Hô trợ cán bộ công chức, viên chức
công bô công trình khoa học năm 2ỒỈ9

Kỉnh gửi: Quý Cán bộ công chức, viên chức Trường
Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số Oỉ/ QĐ-ĐHSP
TDTT ngày 02 tháng 01 nãm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thể dục
thể thao TP.HCM;
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Nay Trường Đại học Sứ phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh thông báo
đến Quý thầy cô về diều kiện hồ sơ thủ tục và thời gian thực hiện nhằm hỗ trợ kinh phí
công bô công trình khoa học năm 2019 cho cán bộ công chức, viên chức của Trường
như sau:
1. Điều kiện hồ sơ
Sản phẩm công trình khoa học được hỗ trợ kinh phí công bố ỉà Bài báo khoa
học được công bố vào năm 2019, trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo có chỉ
số xuất bản, được công nhận bởi Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và theo quy
định của Quy chế Chi tiêu nội bộ hiện hành. Trong đó, bài báo phải thể hiện rõ tên tác
giả, đơn vị công tác là Trường Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao Thành phố PIỒ Chí
Minh, có thể sử dụng tên trường dưới hình thức văn bản tiếng Anh).
Hồ sơ minh chửng gồm:
1) Bìa bài báo, mục lục, toàn vãn bài báo (photo); đường link bài báo nếu là
xuât bản điện tử;
2) Hoá đơn hoặc hoá đơn điện từ phí công bố bài báo (nếu có).
2. Thòi gian và địa điểm gửi hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết 16h ngày 10 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ
Người nhận: Chuyên viên Vũ Công T rư ờ n g ^

Các thông tin cần biết: được đăng tải tại Website: http://upes. edu. vn/ - phòng
SĐH&KHCN —thông báo khoa học công nghệ, hoặc liên hệ chuyên viên: Vũ Công
Trường, sđt: (028)39526926.
Kính đề nghị Quý thầy cô cập nhật thông tin và kịp thời bổ sung hoàn thiện hồ
sơ minh chứng.
Trân trọng . / ^
TL. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như trên; Website trường
-

Lưu VT, ĐTSĐH & KBCN.
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