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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 

-------------------------- 
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG 
 

1.  Tên đề tài: .. 2. Mã số: 

3. Thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ/Chuyên mục (nếu có): … 

4. Thời gian thực hiện:    
     (Từ tháng   …  đến hết tháng ….) 

5. Kinh phí: …. 
- Tổng số: …. 
- Trong đó, từ Ngân sách Ngân sách Nhà trường:  ….. 

6.  Họ tên chủ nhiệm đề tài: …. 
     Học hàm, học vị, chuyên môn:  
     Chức vụ:  
     Cơ quan:  
     Địa chỉ:  
     Điện thoại:  
     Di động:  

 Email:  

7.  Cơ quan chủ trì: (Khoa/Phòng/Trung tâm) 
     Địa chỉ:   
     Điện thoại:                   Fax:                                 Email:  

8.  Cơ quan phối hợp chính: 
- 
- 
- 

9.   Danh sách những người thực hiện chính (Tối đa 05 người): 

TT Họ và tên Học hàm, học vị, 
chuyên môn Cơ quan công tác 

    

    

    
 

 
10.   Mục tiêu của đề tài: …………………………………………………………... 
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11.  Tình hình nghiên cứu ở trong và nước ngoài:  
………………………………………………………….. 

12.   Phương pháp nghiên cứu: ………………………………………………………….. 

13.   Nội dung nghiên cứu: 
………………………………………………………….. 

 14.   Hợp tác quốc tế 

 Tên đối tác Nội dung hợp tác 

 Đã hợp tác    

 Dự kiến hợp tác   

 15.    Dạng sản phẩm, kết quả tạo ra (Đánh dấu X) 

I  
- Mẫu (model, market) 
- Sản phẩm 
- Vật liệu 
- Thiết bị, máy móc 
- Dây chuyền công nghệ 
- Giống cây trồng 
- Giống con 
 

II  
- Quy trình công nghệ,    
kỹ thuật   

- Phương pháp 
- Tiêu chuẩn  
- Quy phạm 
- Bài báo 
- Bài trình bày Hội thảo 

 

III 
- Sơ đồ 
- Bảng số liệu 
- Báo cáo phân tích   
- Tài liệu dự báo 
- Đề án, quy hoạch 
- Luận chứng KTKT 
- Chương trình máy tính  
- Bản kiến nghị   
- Khác 
 

 
16. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (cho dạng sản phẩm II và III trong mục 
16) 
 

STT   Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học Chú thích 

    

 
17. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm (cho dạng sản phẩm I trong 
mục 16) 

TT  
Tên sản phẩm và chỉ  

tiêu chất lượng chủ yếu 

 
Đơn vị 

đo 

Mức chất lượng Số lượng 
sản phẩm 

tạo ra 
Kết  

quả đạt 
được 

Mẫu tương tự 

Trong 
nước 

Thế giới 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       
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TT  
Tên sản phẩm và chỉ  

tiêu chất lượng chủ yếu 

 
Đơn vị 

đo 

Mức chất lượng Số lượng 
sản phẩm 

tạo ra 
Kết  

quả đạt 
được 

Mẫu tương tự 

Trong 
nước 

Thế giới 

2       

3       

 
18. Tiến độ thực hiện 

 
TT 

 
Nội dung công việc 

 
Kết quả đạt 

được 

Thời gian bắt 
đầu, kết thúc 

Người, Cơ 
quan thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 
19. Kinh phí thực hiện đề tài (tham khảo mục giải trình bên dưới) 
 

TT Nội dung thực hiện Số 
lượng Đơn giá  

    Thành tiền (Triệu đồng) 

Tổng số Nguồn 
NCKH cấp 

Nguồn 
khác 

       

       

       

TỔNG  

    
  Huế, ngày    tháng    năm … 
 Khoa/Phòng…. Chủ nhiệm đề tài 
 (ký tên) (ký tên) 
  

 
Trường Đại học Phú Xuân 

TL. Hiệu trưởng 
Trưởng Phòng KHCN&HTQT 

 
 


