
NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| Liên hệ

ĐĂNG NHẬP |

ThongBao

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên

Cán bộ & giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường
Diễn đàn sinh viên

HỆ THỐNG NỘI BỘ

Thư viện điện tử Hệ thống MSDN AA

Văn bản quản lý Email @ntu.edu.vn

Lịch công tác tháng Tài nguyên nội bộ

Danh bạ điện thoại Danh ba email

-- Liên kết website -- Máy chủ FTP

THÔNG BÁO

ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2014
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(11-01-2013))

      Thực hiện công văn số 80/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/01/2013 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014, 
Giám hiệu thông báo đến các các Ông (Bà) trưởng đơn vị thực hiện một số công việc sau: 

1) Tổ chức cho các cá nhân trong đơn vị đăng ký các nhiệm vụ KH&CN năm 2014 (nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Nhà nước; 
nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước; nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư, nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ; chương trình khoa học và 
công nghệ cấp Bộ; đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, 
nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ khác). Nhiệm vụ KH&CN đề xuất của các Viện, Trung tâm đăng ký tại 
các khoa chuyên ngành liên quan.
     Các nhiệm vụ đề xuất cần bám sát chiến lược phát triển KH&CN của Bộ, ngành, đơn vị và kế hoạch KH&CN 2012-2016 của Trường 
(gửi kèm theo thông báo này). 

2) Tổ chức sơ tuyển ở cấp Khoa/Viện nhiệm vụ KH&CN do các cá nhân đề xuất (Quy trình và nội dung tổ chức sơ tuyển được 
gửi kèm theo thông báo này).  

3) Sau khi tổ chức sơ tuyển các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng KHCN (02 bản in trên giấy có chữ ký của trưởng đơn vị hoặc cá 
nhân đề xuất nhiệm vụ và bản điện tử theo địa chỉ email: khcnhtqt2006@gmail.com ) trước ngày 01/02/2013 để Phòng tổng hợp 
trình Giám hiệu xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT: 

3.1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước:  

      a. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà nước đề xuất theo Phụ lục 1 và phiếu đề xuất đối với mỗi nhiệm vụ theo Phụ lục 
2 (Các đơn vị có thể sử dụng những nhiệm vụ cấp Nhà nước đề xuất trong kế hoạch KH&CN 2012-2016 của Trường đã được Hiệu 
trưởng phê duyệt).

      b. Danh mục các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư đề xuất theo Phụ lục 3 và phiếu đề xuất đối với mỗi nhiệm vụ theo 
Phụ lục 4.

c. Danh mục các nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước theo biểu tại Phụ lục 5 và hồ sơ đề xuất:
- Đối với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Nhà nước (theo mẫu 1,2-Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-

BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
- Đối với nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen cấp Nhà nước (theo mẫu 1-Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư số 

18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.2. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ:

a. Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 6 và phiếu đề xuất đối với mỗi chương trình theo 
Phụ lục 7. 

b. Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 8 và phiếu đề xuất đối với mỗi đề tài theo Phụ lục 9 (Các 
đơn vị có thể sử dụng những đề tài cấp Bộ đề xuất trong kế hoạch KH&CN 2012-2016 của Trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt).

c. Danh mục các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 10 và phiếu đề xuất đối với mỗi dự án theo Phụ lục 11. 

d. Danh mục các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu đề xuất theo Phụ lục 12 và phiếu đề xuất đối với mỗi dự án theo Phụ lục 13.

e. Danh mục nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương đề xuất theo Phụ lục 14 và phiếu đề xuất đối với mỗi nhiệm vụ theo Phụ lục 15. 

f. Danh mục các nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ theo biểu tại Phụ lục 16 và hồ sơ đề xuất:

- Đối với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Bộ trong khuôn khổ đề án khung của Bộ GD&ĐT thực hiện từ 2012-2015 (theo mẫu 1,2-
Phụ lục 1-biểu A7a, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ).

- Đối với nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen cấp Bộ trên cơ sở các nguồn gen đã được bảo tồn và lưu giữ (theo mẫu 1-Phụ 
lục 3, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

g. Danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản đề xuất theo Phụ lục 17 và Phiếu đề xuất đối 
với mỗi nhiệm vụ theo Phụ lục 18.

h. Danh mục Hội thảo, hội nghị khoa học cấp Bộ đề xuất theo Phụ lục 19.

Mọi phát sinh trong khi triển khai thực hiện các đơn vị có thể liên hệ với Phòng Khoa học Công nghệ (đ/c Nghiệp – 0983.834.933) để 
có sự hỗ trợ cần thiết. 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, đề nghị các đơn vị hết sức lưu ý trong việc triển khai thực hiện để đảm 
bảo hoàn thành kế hoạch KH&CN năm 2014 đúng tiến độ./.
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Thông báo khác

Thông báo : Danh sách cán bộ chiến sỹ đại đội tự vệ Trường ĐHNT năm 2013 và lịch trực Tết Nguyên Đán Qúy Tỵ(28-01-
2013)

Thông báo về kết luận của đồng chí chỉ huy trưởng về kế hoạch triển khai hoạt động của LLTV Trường năm 2013(28-01-
2013)

Thông báo phát cá cho CBVC(25-01-2013)

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ phép(25-01-2013)

Mừng thọ Bố mẹ CBVC (21-01-2013)

Lịch công tác tháng 1 và 2/2013 (cập nhật ngày 16/1)(16-01-2013)

Thông báo chi thưởng cuối năm và quà Tết Nguyên đán cho CBVC(16-01-2013)

Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2014(11-01-2013)

Thông báo cắt điện ngày 15/01/2013(10-01-2013)

Tin buồn(08-01-2013)
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