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 Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng KH&CN
giai ñoạn 2006÷2010
Vũ Kế Nghiệp - Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế - 14/01/11-04:39:12

Khen th��ng t
p th� và cá nhân có thành tích xu�t s�c trong ho�t ñ�ng KH&CN giai ño�n
2006÷2010
        Phòng KHCN-HTQT ñề nghị các ñơn vị, cá nhân nghiên cứu tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ
GD&ðT cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng KH&CN giai ñoạn 2006÷2010,
nêu tại Công văn số 8772/BGDðT-KHCNMT ngày 30/12/2010 (Phụ lục 1 ñính kèm).
       Tập thể và cá nhân tự xét: nếu có ñủ tiêu chuẩn thì làm hồ sơ (Phụ lục 2 ñính kèm) và gửi về Phòng
KHCN-HTQT trước 17 giờ ngày 24/01/2011.
        Kính ñề nghị trưởng ñơn vị quán triệt tiêu chuẩn trên ñến mọi thành viên và triển khai việc làm hồ sơ.
Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, ñề nghị liên hệ với Phòng KHCN-HTQT (ñ/c Bùi Xuân Hùng)
ñể kịp thời xử lý và hướng dẫn thực hiện./.

Các tin khác

  Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

  Thông báo: Lễ Kỷ niệm 81 năm Ngày Thành lập ðảng CSVN.

  Thông báo truy lĩnh tăng lương năm 2010

  Thông báo chi thưởng cuối năm 2010, tăng lương kỳ II và quà Tết Nguyên
ñán Tân Mão

  Thông báo học bổng Sau ñại học SEARCA, Philippine

  Kết luận của Giám hiệu tại Hội nghị sinh viên NCKH năm 2010
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