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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Số: 191/TB-ĐHĐT 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2014 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 
Về việc tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2014 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2014, Hội nghị “Sinh viên nghiên 

cứu khoa học” sẽ tổ chức vào tháng 10/2014. 

1. Mục đích của Hội nghị 

- Đánh giá thực trạng hoạt động KH&CN của sinh viên năm học 2013 - 2014 và 

kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2014 - 2015, bao gồm: bồi dưỡng nâng cao 

năng lực nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển 

công nghệ, hội thảo và thông tin khoa học trong sinh viên, đề xuất những giải pháp để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KH&CN của sinh viên trong Trường. 

- Xác định được các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm tăng cường các hoạt động 

KH&CN trong sinh viên, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng kết quả các công 

trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

- Công bố các công trình, kết quả đã nghiên cứu của sinh viên trong năm học 

2013 – 2014. 

2. Nội dung Hội nghị 

- Báo cáo tham luận của các đơn vị về hoạt động KH&CN của sinh viên trong 

năm học 2013 - 2014 và kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2014 - 2015. 

- Báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013 - 2014 ở 

các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Nông 

nghiệp, Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn.  

- Tuyên dương các công trình nghiên cứu xuất sắc của sinh viên trong năm học 

2013 - 2014. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị 

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến tháng 10/2014. 

- Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp. 

4. Kế hoạch thực hiện Hội nghị 

Để Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2014 diễn ra đúng kế hoạch, 

chất lượng và hiệu quả, nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 
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4.1. Trưởng đơn vị phân công cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu khoa học 

viết báo cáo tham luận về thực trạng hoạt động KH&CN của sinh viên trong năm học 

2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động KH&CN của sinh viên năm học 2014 – 2015 bao 

gồm: hoạt động bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và tổ chức triển khai công tác nghiên 

cứu khoa học, thông tin khoa học của sinh viên; đề xuất các giải pháp phù hợp, khả 

thi để tăng cường các hoạt động KH&CN, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

4.2. Trưởng đơn vị tuyển chọn sinh viên và phân công giảng viên hướng dẫn sinh 

viên viết báo cáo tham luận công bố các công trình, kết quả đã nghiên cứu trong năm 

học 2013 - 2014. Mỗi khoa phải có ít nhất 06 bài tham gia Hội nghị “Sinh viên nghiên 

cứu khoa học” năm 2014. 

4.3. Thời gian và thể lệ gửi báo cáo: 

 Các đơn vị lập danh mục bài báo cáo (theo mẫu 1) và gửi về Phòng Nghiên 

cứu khoa học trước ngày 30/6/2014. 

 Các đơn vị tổ chức biên tập và lựa chọn bài báo cáo toàn văn của sinh viên 

(kèm file bài viết) gửi về Phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 30/8/2014.  

 Nội dung báo cáo tham luận: Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của sinh viên 

đã thực hiện (Đề tài NCKH, Đồ án môn học, Khoá luận); Tham luận những vấn đề về 

khoa học cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo, về khoa học giáo dục vận dụng trong 

quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên, về kinh nghiệm và đổi mới phương pháp 

học tập, rèn luyện của sinh viên,… (Nội dung cần có ý nghĩa khoa học, có tính sáng 

tạo, có ý nghĩa thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và nghiên cứu). 

 Hình thức trình bày: Báo cáo được đánh máy vi tính không quá 6 trang giấy 

A4; định dạng (font Times New Roman, size 13, top 2.5cm, bottom 2.0cm, left 3.0cm, 

right 2.0cm); dạng thức cấu trúc báo cáo gồm: tên bài báo cáo tham luận, họ và tên tác 

giả (kèm tên lớp, tên khoa), họ và tên cán bộ, giảng viên hướng dẫn (kèm chức danh 

khoa học), tóm tắt (không quá 10 dòng), mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu 

tham khảo (theo mẫu 2). 

Nhà trường đề nghị Trưởng đơn vị triển khai thực hiện theo tinh thần thông 

báo này./. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lãnh đạo Trường (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Website: www.dthu.edu.vn;      (Đã ký)        (Đã ký) 

- Lưu: VT, NCKH (Trung).             

    

     Phạm Minh Giản 

Nguyễn Văn Đệ 
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Mẫu 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

KHOA……….. 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC BÁO CÁO THAM LUẬN  

HỘI NGHỊ “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM 2014 

 

TT Tên bài báo cáo Họ và tên tác giả - Lớp Giảng viên hướng dẫn 

1    

2    

3    

…    

Danh mục gồm:….. báo cáo. 

Đồng Tháp, ngày …tháng 6 năm 2014. 

Trưởng đơn vị 
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Mẫu 2 

TÊN BÀI BÁO CÁO THAM LUẬN  

SV. Nguyễn Văn An 

Lớp ĐHSTOÁN11, Khoa SP Toán – Tin học 

GVHD: ThS. Trần Văn A 

Tóm tắt: (Không quá 10 dòng) 

 

1. Mở đầu 

 .......................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2. Nội dung chính 

2.1.  ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2.2. ...................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Kết luận 

 .......................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Tài liệu tham khảo 

[1].  .......................................................................................................................................  

[2].  .......................................................................................................................................  

[3].  .......................................................................................................................................  


