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Tuyển chọn đề tài, nhi ệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2013
Thực hiện công v ăn số 3139/BGDĐT-KHCNMT  ngày 25/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
tuyển chọn tổ  chức,  cá nhân chủ trì  thực hiện đề  tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp Bộ  năm
2013 (danh mục đề tài, nhi ệm vụ tuyển chọn kèm theo ), Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể
CBVC trong đơn vị của mình được biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài.
Hồ sơ tham gia tuy ển chọn đề tài gồm có:
    1. Công văn của Nhà trường (Phòng KHCN chuẩn bị).
    2. Thuyết minh đề tài (Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị theo mẫu gửi kèm).
    3. Thuyết minh tiềm lực KHCN của tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn  (Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị
theo mẫu gửi kèm).
Hồ sơ tham gia tuyển chọn (1 bản gốc, 13 bản sao và được đóng thành quy ển theo h ướng dẫn tại
Công v ăn 3139) gửi về Phòng KHCN trước 17g00 ngày 11/6/2012 để Phòng hoàn tất các thủ tục tiếp
theo và gửi Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định.
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Vũ Kế
Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.
------------------------------
Tài liệu tham khảo:
Một số văn bản hướng dẫn và định mức phục vụ xây dựng thuyết minh kinh phí đề tài.
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