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S:  2M  /MDC-KHCN 
V/v thông báo tuyn ch9n tt chirc, cá nhân chü 

tn thrc hin dë tài khoa hc và cong ngh 
cap B GDDT näm 2023 

Ha Nói, ngày 29 tháng 4 nãm 2022 

Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

KInh gi:ri: Các dan vj trong toàn Tnrmg 

Ngày 28 tháng 4 näm 2022, B Giáo diic và Dào tto có van bàn s 
1 824/B GDDT-KHCNMTv vic huàng dn tuyn chçn t6 chüc, cá nhân chü tn 
thçrc hin dé tài khoa h9c và cong ngh cp b 11am 2023 (cong van và danh myc 
tài du'a ra tuyen chQn kern theo). 

Tnthng Di h9c MO - Dja chat thông báo d các don vi, cá nhân dáp mg các 
tiêu chI quy djith ti Diu 4 và Diu 7 cüa Thông tu s 11/201 6/TT-BGDDT ngày 
11/4/20 16 (sau day gçi tt là Thông tt.r 11) CO dü näng 1'çrc thrc hin d tài trong 
danh mi1c d tài KHCN cp b tham gia tuyn ch9n. 

H so tuyn chn duçc quy djnh ti Diu 15 Thông tu s 11. 
1. Di vth thuyt minh d tài: yêu cu thc hin dung ten, djnh hurng miic 

tiêu và kt qua, san ph.m theo danh miic d tài KHCN cp b dt hang ti Quyêt 
djnh s 1 195/QD-BGDDT ngày 28/4/2022. 

2. Kinh phi thcrc hin d tài: 
- Nguôn ngân sách nhà nuâc (NSNN): kinh phi thrc hin d tài t1r NSNN 

không vuçit qua s kinh phi tr NSNN dir kin trong phii l%ic kern quyt djnh s 
1 195/QD-BGDDT. 

- Kinh phi tü ngu6n khác: Khuyn khIch và tru tiên tuyn chçn d tài CO hu 
dng dugc ngun kinh phi h9'p pháp khác cüa don vj, t chirc, doanh nghip, nhà 
tài trçi d thrc hin d tài (không huy dng kinh phi tr thành viên thrc hin d tài, 
ngun kinh phi hçip pháp khác phâi cO cam kt rO rang và thc hin theo các quy 
dnh hiên hành). 

Ca s 1p dir toán d tài: xem hung dn chi ti& tti phi lic 1 cüa cong van 
s 1 824/BGDDT-KHCNIMT ngày 2 8/4/2022. 

3. H so tham gia tuyn chçn ni dung duçc th%rc hin theo quy djnh Va sap 
xp theo th'Cr tu sau: 

3.1. Thuyt minh d tài (rnu 6- Thông tu 11); 
3.2. Dir toán chi tit các khoãn chi (theo mu tii phii 1iic 2 cong vAn s 

1 824/BGDDT-KHCNMT ngày 2 8/4/2022); 
3.3. Bàn cam kt h trçY kinh phi tr ngun khác thc hin d tài (nu có) (nêu 

rO s kinh phi h trçr) áp diing di vâi d tài có kinh phi tCr ngun khác; 
3.4. Xác nhn cUa t chirc, cá nhân pMi hçip và üng dyng kêt qua thrc hin 

d tài; 
3.5. Tim 1irc cüa t chirc, cá nhân thirc hin d tài (mu 7 - Thông tu 11). 
4. S 1uçmg h so: 08 b (1 bàn gc và 07 bàn sao). 
5. Than hn np h so tham gia tuyn chçn: trithc 16h00 ngày 09/5/2022 



Dja chi nhân h so': Phông Khoa h9c Cong ngh 
Trueing Di h9c MO - Dja ch.t 
PhOng 307, thng 3, nhà 12 tng. 
Tel: 024. 38386 437 

+ File din tü cüa h so djnh dng PDF gui v dja chi email: 
khoahoccongnghe@humg.edu.vn  

Van bàn và các biu mu: xem tai HUMG eOFFICE/ hotc 
http ://humg. edu.vnlnghien-cuu/Pages/thong-bao  .aspx. 

Nhn duçic cong van, d nghj các dan vj trin khai thirc hin, Nhà truOng chi 
xem xét và dua vao tuyn ch9n thuyt minh d tài khoa h9c và cOng ngh cp B 
thpc hin dung thai gian và quy djnh nêu trên./.1l 

No'i nhçin: 
- Nhu trên (d thuc hiên); 
- Các PHT (dé phôi hqp chi dao); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, KHCN. 

Gsjs g;; gj• 



Tuyn chQ 

(kern 

EHOACH 
ü trl thtrc hiên d tài KH&CN cp Bô 2023 

g Oi hQc Mo - Oja chat 
5  /MDC-KHCN ngày Jo/It /2022) 

Thri gian thirc hin Ni dung thxc hin Dcin vj/Cá nhân 
thiic hiên 

Tü ngày 29/4/2022 

dn ngày 09/5/2022 

- Xây dirng  thuyt minh (miu 6) và 1p 

dir toán chi tit 

- Tim 1%rc khoa h9c cong ngh (mu 7) 

Np cho phOng KHCN trtro'c 16h00 

ngày 09/5/2022 

Chü trI d tài 

Tr ngày 10/5 dn ngày 

17/5/2022 

Thành 1p Hi dng tuyn chn t chirc, 

cá nhân chü tn thuc hiên d tài 

Phông KHCN 

Thânh viên hOi  dng tuyn chçn d9c h 

si các d tài tham gia tuyn ch9n 

Thành viên Hi dng 

Hçp Hi dng tuyn ch9n Thãnh viên Hi dng, 

Phông KIUCN 

Tir ngày 17/5 dn ngày 

19/5/2022 

- Chü trI hoàn thin thuyt minh d tài 

trüng tuyn 

- Chü tn giài trinh hoàn thin thuyt minh 

theo gop Hi dng tuyn chn 

Chü trI d tài 

Ngày 20/5 dn ngày 

22/5/2022 

Phông chüc nàng kim tra, rà soát thuyt 

minh va dir toán 

PhOng KHCN, 

PhOng KHTC 

Ngày 23/5 dn ngày 

24/5/2022 

Hoàn thiên h Phông KHCN, 

Chü trI d tài 

14h00 ngày 25/5/2022 Np h s0 d tài v B Giáo diic và 

Dào tao 

PhOng KIICN 
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