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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

---------------------- 
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

-------------------------- 
            Số: Huế, ngày        tháng        năm 202 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường của Cán bộ, Giảng viên  
năm học …  

Kính gửi:  - Trưởng Khoa … 

- Trưởng Khoa … 

- Trưởng các đơn vị 

Nhằm khuyến khích toàn thể Cán bộ, Giảng viên của trường Đại Học Phú Xuân tham 
gia nghiên cứu Khoa học để nâng cao chuyên môn, Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp 
tác quốc tế thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường của Cán bộ 
- Giảng viên năm …, như sau:  

- Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị triển khai hoạt động nghiên cứu Khoa học của 
cán bộ, giảng viên; 

- Cán bộ, giảng viên đăng ký đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường, ưu tiên các đề 
tài có tính thực tiễn và giá trị ứng dụng cao, có đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo và 
hoạt động giảng dạy của Nhà trường.  

- Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 12 tháng, tính từ ngày có quyết định giao đề tài.  

- Thủ tục đăng ký: chủ nhiệm đề tài gửi 03 bản giấy Phiếu đề xuất nhiệm vụ, Thuyết 
minh đề tài và dự toán kinh phí (theo mẫu đính kèm, có đầy đủ chữ ký), kèm bản điện tử 
gửi đến phòng KH, CN & HTQT với địa chỉ email: phongqlkhhtqt@pxu.edu.vn.  

- Thời gian đăng ký: Hạn cuối ngày … 

- Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/ đề tài. (Năm triệu đồng một đề tài). 

Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 
với Ban Giám hiệu qua Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.  

 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi; 
- Phòng KHCN&HTQT; 
- Lưu VT; 

PHÒNG KHCN & HTQT 
 
 
 
 
 

 


