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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

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

Số: …/QĐ-PXU  Huế, ngày … tháng … năm … 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Giao nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học cấp … dành cho sinh viên  

năm học: … 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN. 
Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Thành lập Trường Đại học dân lập Phú Xuân; 
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-TTg ngày 23/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Phú Xuân sang loại hình trường đại học tư 
thục; 

Căn cứ Quyết định 07/2020/QĐ-PXC-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần giáo dục Phú Xuân về việc công nhận Hội đồng trường, danh 
sách thành viên Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phú Xuân. 

Căn cứ quyết định số 02/2020/QĐ-PXU-HĐT ngày 10/11/2020 của Chủ tịch Hội 
đồng trường Trường Đại học Phú Xuân về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học 
Phú Xuân; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-PXU-HĐT ngày 30/11/2020 của Chủ tịch Hội 
đồng trường Trường Đại học Phú Xuân về việc Thành lập Phòng Khoa học, Công nghệ 
và Hợp tác Quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 207/2021/QĐ-PXU ngày 08/12/2020 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Phú Xuân về việc ban hành Quy định công tác Nghiên cứu Khoa học 
của sinh viên trường Đại học Phú Xuân; 

Căn cứ Thông báo số … /TB-PXU ngày … của Phòng Khoa học, Công nghệ và 
Hợp tác quốc tế về việc tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên cấp trường năm học …; 

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học của 
sinh viên thực hiện ngày …; 

Theo đề nghị của Phụ trách phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.   
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Giao nhiệm vụ NCKH cấp … của sinh viên năm học … gồm các sinh 

viên, nhóm sinh viên, người hướng dẫn (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian thực hiện: … tháng (từ … đến …) 

- Kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp trường: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/ 

một đề tài); 

- Kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp khoa: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn 

đồng/ một đề tài); 

Điều 2: Tác giả, nhóm tác giả đề tài thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn nhiệm 

vụ được giao. 
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Điều 3: Phòng KHCN&HTQT, Trưởng các đơn vị và các sinh viên, nhóm sinh 

viên, người hướng dẫn tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3. 
- Lưu Phòng KHCN&HTQT, VT. 

 
HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 01 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC …  

(Kèm theo quyết định số …/…/QĐ-PXU, ngày … của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân) 
 

STT Tên đề tài Người thực 
hiện chính 

Người 
hướng dẫn Đơn vị Nội dung Kết quả 

dự kiến 
Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
cấp (đồng) 

         
         
         
         
         
         

TỔNG  
                                                                                                                                                                             
(Danh sách này có … đề tài).  
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PHỤ LỤC 02 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC … 

(Kèm theo quyết định số …/…/QĐ-PXU, ngày … của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân) 
 

STT Tên đề tài 
Người thực 
hiện chính 

Người 
hướng dẫn Đơn vị Nội dung 

Kết quả 
dự kiến 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
cấp (đồng) 

         
         
         
         
         
         

TỔNG  
                                                                                                                                                                             
(Danh sách này có … đề tài). 
 
 


