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Tham quan Trường

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT VỚI QUỸ NAFOSTED 

(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(01-04-2015))

     Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC về Kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong
Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).
    Kế hoạch xét chọn Mục tiêu, Phạm vi, Đối tượng tài trợ và Hồ sơ xét chọn xin tham khảo chi tiết tại địa chỉ website của
Quỹ Nafosted: 
       http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-Chuong-trinh-tai-tro-NCCB-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-
thuat-nam-2015-150/
    Trong quá trình viết hồ sơ đề xuất nếu có vướng mắc xin các đ/c vui lòng liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Vũ Kế Nghiệp) để có
sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời.
    Trân trọng./.

Thông báo khác

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT VỚI QUỸ NAFOSTED (01-04-

2015)

 Thông báo tổ chức Hội thảo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ (17-03-2015)

 Thông báo quyết toán thuế TNCN 2014 (17-03-2015)

 Thông báo tuyển kế toán dự án (11-03-2015)

 Thông báo lịch xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (11-03-2015)

 Thông báo tuyển chọn sinh viên dự thi Tin học văn phòng thế giới 2015 (05-03-2015)

 Thông báo: Về việc phun thuốc diệt muỗi trong Trường đợt II (năm học 2014-2015) (02-03-2015)

 Thông báo: Kết luận hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 (05-02-2015)

 Thông báo lịch nghỉ tết cho HSSV và kế hoạch đón tết cho HSSV ở lại trường và lưu học sinh nước ngoài (23-01-2015)

 Thông báo: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 (23-01-2015)
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