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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG  

Đánh giá, xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của … 

cấp Trường, năm học …  

Hôm nay, lúc … thứ … ngày …, tại Trường Đại học Phú Xuân; 

Hội đồng xét chọn đề tài NCKH cấp trường tiến hành xét chọn đề tài nghiên cứu 

khoa học của … năm học …: 

I. Thành phần tham dự: 

 

STT Họ và tên 
 

Học hàm, 
học vị 

Chức danh/ 
Đơn vị 

Chức vụ trong 
HĐ 

1 Bà …   Chủ tịch HĐ 

2 Ông …   Thư ký Khoa học 

3 Ông …   Ủy viên 

4 Ông …   Ủy viên 

5 Bà …   Ủy viên 

6 Bà …   Thư ký hành chính 

 
II. Nội dung cuộc họp 

Đ/c …, Chủ tịch hội đồng, Hiệu trưởng nêu nội dung, mục đích, ý nghĩa cuộc họp 

xét chọn đề tài khoa học năm học …  

Đ/c …, phụ trách phòng KHCN&HTQT, Thư ký hội đồng trình bày danh sách các 

đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm … 

Hội đồng xét chọn:  

STT Tên đề tài Người thực hiện 
chính – Đơn vị 

Kết quả  
(Đạt/Không đạt)  

1    
2    
3    
4    
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STT Tên đề tài Người thực hiện 
chính – Đơn vị 

Kết quả  
(Đạt/Không đạt)  

5    
6    
 

Công bố kết quả: 
Hội đồng đã duyệt:  
…/… đề tài do các khoa đề xuất với tổng kinh phí … (Bằng chữ:).   
(Danh sách cụ thể ở Phụ lục 1) 
Cuộc họp kết thúc hồi … cùng ngày./. 
 

Chủ tịch Hội đồng 
 
 
 
 
 
 

Thư ký Hội đồng 
 
 
 
 
 
 

 


