
LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2020-2021 
   

TT Nội dung Đơn vị thực hiện/phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

  THÁNG 7+8/2020 

1  Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương 

- Sở KHCN các tỉnh 

- Các đơn vị 

- Chủ nhiệm đề tài 

Theo thông 

báo 

2  
Báo cáo, kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN 

các cấp 

 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng KHCN 

- Phòng Kế hoạch tài chính 

- Các Khoa 

- Chủ nhiệm đề tài 

Trước ngày 

30/8 

3  
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính về 

KHCN 2018-2019 và kế hoạch 2020-2021 

- Phòng KHCN 

- Phòng Kế hoạch tài chính 

- Phòng HCTH 

Trước ngày 

20/7 

4  

- Hướng dẫn viết đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ 

KHCN 

- Hướng dẫn viết bài báo khoa học công bố quốc 

tế 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa/Trung tâm 

nghiên cứu 

- Các chuyên gia  

- Các nhà khoa học quan 

tâm 

Theo thông 

báo 

5  Đăng ký học thuật kỳ I/2020 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa 

- Các nhà khoa học 

15/8-15/9 

6  
Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 33 phiên 

toàn thể 

- Phòng KHCN 

- Đoàn Thanh niên 

- Các đơn vị liên quan 

- Các nhóm SV NCKH 

- Các nhà khoa học 

28/8/2020 

7  
Triển khai đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 

học 2020-2021 

- Phòng KHCN 

- Phòng quan hệ công chúng 

và doanh nghiệp 

- Phòng Công tác chính trị - 

sinh viên 

- Đoàn Thanh niên 

- Các Khoa 

15/8-25/9 

 THÁNG  9/2020 

8  Triển khai đăng ký thi Olympic cấp Trường 

- Phòng KHCN 

- Phòng quan hệ công chúng 

và doanh nghiệp 

- Phòng Công tác chính trị - 

sinh viên 

01/9-15/11 

http://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
http://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
http://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx
http://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-phong-ban/Pages/phong-quan-he-cong-chung-va-doanh-nghiep.aspx


- Đoàn Thanh niên 

- Các Khoa 

9  
Đánh giá, triển khai hoạt động của các nhóm 

nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh 

- Ban Giám hiệu, 

- Phòng KHCN, 

- Các Khoa 

- Nhóm nghiên cứu  

Trước ngày 

30/9 

10  
Thông báo đề xuất đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp 

Cơ sở năm 2021 

- Ban Giám hiệu, 

- Phòng KHCN, 

- Các Khoa 

31/10/2020 

11  
Làm thủ tục xin gia hạn đối với đề tài cấp Quốc 

gia, cấp Bộ chưa đủ điều kiện nghiệm thu 

- Ban Giám hiệu, 

- Phòng KHCN 

- Chủ nhiệm đề tài 

Trước ngày 

30/9 

 THÁNG 10+11/2020 

12  
Báo cáo hoạt động KHCN gửi Bộ KHCN duy trì 

giấy phép hoạt động KHCN của Trường 
- Phòng KHCN 

Trước ngày 

30/10 

13  Hội thảo quốc tế EMMA5 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng KHCN 

- Khoa Kinh tế QTKD 

và giấy mời 

15/11 

14  Hội nghị khoa học quốc tế ISRM 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng KHCN 

- Bộ môn Khai thác lộ thiên 

Và giấy mời 

15/11 

15  
Hội nghị khoa học “Khoa học xã hội với sự phát 

triển bền vững” 

- Ban Giám hiệu  

- Phòng  KHCN 

- Khoa Lý luận chính trị và 

giấy mời 

06/11 

16  
Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài 

nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2020) 

BGH,  

Ban tổ chức,  

Trưởng các tiểu ban,  

Thư ký các tiểu ban,  

cán bộ/giảng viên toàn 

Trường  

12/11 

17  
Xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên năm học 

2020-2021 

- Phòng KHCN 

- Hội đồng Khoa học 

Trước ngày 

30/10 

18  Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở đợt II/2019 

-Hội đồng nghiệm thu 

-Phòng KHCN 

-Chủ nhiệm đề tài 

-Các đơn vị liên quan 

Trước ngày 

29/11 

19  
Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường 

đại học kỹ thuật 

- Ban Giám hiệu, 

- Phòng KHCN 

- Báo cáo viên 

 

 



 THÁNG 12/2020 

20  
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ, cấp quốc gia 

(hết hạn nghiên cứu) 

- Hội đồng nghiệm thu 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng KHCN  

- Các đơn vị liên quan 

- Chủ nhiệm đề tài 

Trước ngày 

25/12 

21  

- Thanh lý hợp đồng các đề tài đã nghiệm thu 

- Hỗ trợ quyết toán tài chính các hoạt động 

KHCN 

- Phòng KHCN 

- Phòng Kế hoạch tài chính 

- Chủ nhiệm đề tài 

- Các đơn vị liên quan 

Trước ngày 

30/12 

22  

Họp Hội đồng Tư vấn Tuyển chọn tổ chức và cá 

nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH & CN 

cấp Cơ sở năm 2021 

- Hội đồng Khoa học 

- Phòng KHCN 
31//12/2020 

 THÁNG 01/2021 

23  
Tổng hợp báo cáo kết quả sinh hoạt học thuật kỳ I 

năm học 2020-2021 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa 

- Các nhà khoa học 

Trước ngày 

17/01 

24  Đăng ký học thuật kỳ II/2020 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa 

- Các nhà khoa học 

02/01-15/01 

25  

- Hướng dẫn viết đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ 

KHCN 

- Hướng dẫn viết bài báo khoa học công bố quốc 

tế 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa/Trung tâm 

nghiên cứu 

- Các chuyên gia  

- Các nhà khoa học quan 

tâm 

Theo thông 

báo 

26  
Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2022 (cấp 

quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh) 

- Phòng KHCN 

- Các đơn vị 

- Nhóm nghiên cứu/nghiên 

cứu mạnh 

- Nhà khoa học 

Theo thông 

báo 

27  
Quyết định cho Phép thực hiện đề tài/nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở năm 2021 

- Phòng KHCN 

- Các đơn vị 

 

 

Trước ngày 

29/01 

28  
Báo cáo hoạt động KHCN năm 2020 và kế hoạch 

KHCN 2021-2022 

-Phòng KHCN 

-Các Khoa 

-Các Trung tâm nghiên cứu, 

Công ty CODECO 

-Các phòng thí nghiệm tăng 

cường năng lực nghiên cứu 

Trước ngày 

15/01 

 THÁNG 02/2021 

29  
Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2022 theo hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành. 

- Các Khoa/ Trung tâm 

nghiên cứu 

Theo thông 

báo 



- Phòng KHCN 

30 \ 
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia 

trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Các Khoa/Trung tâm 

nghiên cứu 

- Phòng KHCN 

Theo thông 

báo 

31  
Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ 

GD&ĐT 

- Phòng KHCN  

- Phòng Kế hoạch tài chính 

   

Trước ngày 

29/02 

32  Tập huấn công tác triển khai hoạt động KHCN 

- Phòng KHCN 

- Phòng Kế hoạch tài chính 

- Các đơn vị 

- Chủ nhiệm, thư ký đề tài   

Theo thông 

báo 

 THÁNG 3/2021 

33  
Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường 

đại học kỹ thuật năm 2020 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng KHCN 

- Báo cáo viên 

Theo thông 

báo 

34  Tổ chức Thi Olympic cấp Trường năm 2021 

- Phòng KHCN 

- Đoàn Thanh niên 

- Các đơn vị liên quan 

- Sinh viên đăng ký dự thi 

Trước ngày 

31/03 

35  Hội nghị Tổng kết KHCN năm 2020 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng KHCN 

- Lãnh đạo các đơn vị 

- Chủ nhiệm đề tài  

Trước ngày 

31/3 

36  
Thông báo, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự giải 

thưởng tài năng KHCN HUMG 

- Quỹ KHCN HUMG 

- Phòng KHCN 

- Các đơn vị liên quan 

- Các nhà khoa học 

02/3-10/4 

 THÁNG 4/2021 

37  
Tổ chức Hội đồng đánh giá xét tặng giải thưởng 

tài năng KHCN HUMG 

- Quỹ KHCN HUMG 

- Phòng KHCN 
13/4-08/5 

38  Thông báo đề xuất đề tài KHCN các địa phương 
- Phòng KHCN 

- Các đơn vị liên quan 

Theo thông 

báo 

39  Tuần lễ Sinh viên nghiên cứu khoa học 

- Phòng KHCN 

- Đoàn Thanh niên 

- Các Khoa 

- Các đơn vị liên quan 

- Nhóm SV NCKH 

Theo thông 

báo 

40  
Tổ chức các đoàn có môn tham gia kỳ thi 

Olympic quốc gia 

- Phòng KHC|N 

- Đoàn Thanh niên 

- Các bộ môn có môn thi 

- Các đơn vị liên quan 

- Sinh viên dự thi  

 

Theo thông 

báo 



41  Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020 

- Các đơn vị 

- Phòng KHCN 

- Chủ nhiệm đề tài 

Trước ngày 

29/4 

 THÁNG 5/2021 

42  

- Tuần lễ khoa học và công nghệ 

- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 

(ngày 18/5) 

- Trao giải thưởng tài năng KHCN HUMG (ngày 

18/5) 

- Phòng KHCN 

- Các đơn vị liên quan 

- Các nhóm SV NCKH 

- Các nhà khoa học 

Từ ngày 

11/5-18/5 

43  Hội nghị Khoa học sinh viên phiên toàn thể 

- Phòng KHCN 

- Đoàn Thanh niên 

- Các đơn vị liên quan 

- Các nhóm SV NCKH 

- Các nhà khoa học 

Trước ngày 

19/5 

44  

Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công 

trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu 

khoa học 

- Bộ GD&ĐT 

- Phòng KHCN 

- Các đơn vị liên quan 

Trước ngày 

31/5 

45  
Tổng hợp báo cáo kết quả sinh hoạt học thuật kỳ 

II năm học 2020-2021 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa 

- Các nhà khoa học 

Trước ngày 

31/5 

 THÁNG 6/2021 

46  

Hoàn thành cập nhật số liệu trên phần mềm 

QLKH để thống kê giờ NCKH cho cá nhân và tập 

thể năm học 2020 - 2021 

- Phòng KHCN 

- Phòng TCCB 

Từ 12/6-

30/6 

47  
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 

tháng đầu năm 2021 

- Bộ GD&ĐT 

- Phòng KHCN 

Trước ngày 

30/6 

 

Ghi chú: Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các 

hoạt động thực tế của Nhà trường hoặc các tình huống phát sinh. 


