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THÔNG BÁO 
V/v hoàn chỉnh, bổ sung nhiệm vụ KHCN đăng ký năm 2011, 2012 

 
 
 Đến nay, Phòng KHCN-HTQT nhận được 42 hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 

2011, 2012, trong đó có: 

 - 02 đề tài cấp Nhà nước, 

 - 10 đề tài cấp Bộ, 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ,  

 - 24 đề tài cấp Trường, 

 - 03 đề tài NCKH của sinh viên, 

 - 02 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, 

- 01 dự án xây dựng sửa chữa nhỏ, 

 Nhìn chung, với tiềm lực và yêu cầu KHCN của Trường thì số lượng đề tài trên là 

chưa nhiều và chưa đủ ở các ngành, lĩnh vực.  

 Ngoài hạn chế trên, không ít đề tài đã đăng ký còn còn một số hạn chế khác, đó là: 

 - Chưa bám sát định hướng nghiên cứu của Bộ, Ngành và của Trường; 

 - Sản phẩm dự kiến chưa cụ thể, chưa thiết thực đối với nhiệm vụ đào tạo, NCKH 

và tăng cường cơ sở vật chất của Trường , đơn vị; 

 - Nội dung nghiên cứu, sản phẩm dự kiến chưa phù hợp với tên, mục tiêu của đề 

tài; 

 - Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu chưa thể hiện được tính mới, sáng tạo, 

độc đáo; 

 - Dự toán kinh phí chưa chi tiết, thiếu căn cứ và đặc biệt là chưa dựa vào nội dung 

nghiên cứu; 

 - Cách trình bày chưa rõ ràng, thiếu chính xác, lủng củng... 

 Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Giám hiệu yêu cầu trưởng đơn vị khẩn 

trương tri ển khai một số công việc sau: 

 1. Nhắc nhở các chủ nhiệm đề tài cấp Trường, sinh viên đã đăng ký hoàn chỉnh 

bản thuyết minh (theo hướng dẫn tại website của Trường ngày 06/01/2011, mục thông 

báo). 



 2. Động viên, đôn đốc giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên đăng ký bổ sung 

đề tài cấp Trường và sinh viên năm 2011 (theo hướng dẫn tại website của Trường 

ngày 06/01/2011, mục thông báo). 

3. Bổ sung đề xuất nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp bộ năm 2012 (theo hướng dẫn tại 

website của Trường ngày 17/12/2010, mục thông báo). 

 Các đề tài đăng ký mới và đề tài đã đăng ký cần hoàn chỉnh, ngoài yêu cầu 

trình bày bản thuyết minh đúng quy định còn phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản 

sau: 

 - Sản phẩm phải cụ thể và có địa chỉ ứng dụng, ưu tiên đề tài tạo ra sản phẩm phục 

vụ trực tiếp công tác đào tạo và tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm của 

Trường, đơn vị hoặc có tính thương mại cao, có khả năng tạo dựng thương hiệu cho 

Trường; 

 - Phải bám sát định hướng nghiên cứu của Trường, Bộ, Ngành và đáp ứng yêu cầu 

của thực tiễn sản xuất, GD&ĐT; 

 - Đề tài phải phù hợp với tiềm lực KHCN và điều kiện tài chính của Trường. Để 

thẩm định chính xác yêu cầu này, bản dự toán kinh phí phải chi tiết, cụ thể, có căn cứ 

và bám sát nội dung nghiên cứu, mục tiêu đã đặt ra. 

 Thời hạn nộp hồ sơ đề tài về Phòng KHCN-HTQT: 

 1. Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ: trước ngày 10/3/2011. 

 2. Đề tài cấp Trường: trước ngày 15/3/2011. 

 3. Đề tài của sinh viên: trước ngày 20/03/2011. 

 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị, chủ nhiệm đề 

tài làm việc trực tiếp với Phòng KHCN-HTQT để được hỗ trợ và hướng dẫn./. 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

                   Hoàng Hoa Hồng 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị; 
- Lưu VT, KHCN-HTQT. 


