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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ 

cấp Bộ năm 2015 - Đợt 1 

 

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT, ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 - Đợt 1 (gửi kèm); 

Căn cứ Công văn số 2428/BGDĐT-KHCNMT, ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực 

hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 - Đợt 1 (gửi kèm); 

Nhà trường thông báo về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa 

học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 - Đợt 1 như sau: 

1. Các cá nhân trong Trường căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT, ngày 

14/5/2015 và Công văn số 2428/BGDĐT-KHCNMT, ngày 14/5/2015 lập hồ sơ tham 

gia tuyển chọn. 

2. Phòng Nghiên cứu khoa học có trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng ban hành 

Công văn đăng ký tham gia tuyển chọn, hướng dẫn các cá nhân trong Trường lập hồ sơ 

tham gia tuyển chọn và trình ký hồ sơ tham gia tuyển chọn. 

3. Trưởng các đơn vị đào trong Trường có trách nhiệm tổ chức tư vấn viết 

Thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn cho các viên chức trong đơn vị trước khi gửi 

hồ sơ tham gia tuyển chọn về Phòng Nghiên cứu khoa học.  

 4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn về Phòng Nghiên cứu khoa học 

(Ông Phan Trọng Nam): Trước 11 giờ 00 ngày 02/06/2014 (thứ Hai).  

Đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai trong đơn vị và phối hợp thực 

hiện tốt nội dung thông báo này./.  

                    
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường (để chỉ đạo); 
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