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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 

Số:...........HĐ/GV/NCKH-PXU Huế, ngày … tháng … năm 202… 

         
HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN  
NĂM HỌC …  

Căn cứ Quyết định số 103/2021/QĐ-PXU ngày 31/05/2021 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Phú Xuân về việc ban hành Quy định hoạt động Khoa học và Công 
nghệ; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-PXU ngày … của Hiệu trưởng trường Đại học Phú 
Xuân về việc Giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho Cán bộ Giảng viên trường Đại 
học Phú Xuân; 

Theo đề nghị của Phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; 
Hôm nay, ngày … tháng … năm 202…, chúng tôi gồm: 
 
Bên A: Trường Đại học Phú Xuân 
Bà: Hồ Thị Hạnh Tiên 
Chức vụ: Hiệu trưởng 
Điện thoại: 093 557 1974 

Bên B:  
Ông (Bà):......................................................................  
Chủ nhiệm đề tài: 
Khoa: ........................ 
Điện thoại:................................... Email: .......................................................... 
Tài khoản:......................... tại ngân hàng: ........................................................ 
Mã số thuế: ..................................................................................................... 
 
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài Khoa 

học và Công nghệ với các điều khoản sau: 

Điều 1: Bên B chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đề tài: …… 

Nội dung, tiến độ và dự toán thực hiện nhiệm vụ được nêu thuyết minh đính 
kèm Hợp đồng này 

Điều 2: Bên B phải nộp cho bên A các sản phẩm khoa học theo Thuyết minh đề 
tài; Thời gian nộp sản phẩm trước ../…/20…. 

Điều 3: Bên B phải bảo đảm đề tài không được trùng lặp với nội dung của khoá 
luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được thực hiện hoặc những 
sản phẩm, công trình khoa học công nghệ khác đã được công bố trong và ngoài nước. 

Điều 4: Bên A cấp cho bên B số tiền là.............  đồng (bằng chữ: ……..) theo 2 
đợt: 50% đợt 1 và 50% khi hoàn tất nghiệm thu đề tài. 
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Điều 5: Hai bên thoả thuận việc kiểm tra thực hiện hợp đồng vào các thời điểm 
sau: 

Lần thứ nhất: ngày.... tháng..... năm...... 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên phải thông báo cho nhau những vấn 

đề nảy sinh và cùng nhau bàn bạc giải quyết. 
Điều 6: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghi ở Điều 1 và Điều 2, hai bên chịu trách 

nhiệm cùng tổ chức đánh giá nghiệm thu sản phẩm theo đúng Quy định về quản lý đề 
tài khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 103/2021/QĐ-PXU ngày 
31/5/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân. Sản phẩm của bên B được Hội 
đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường nghiệm thu là chứng từ để thanh lý hợp đồng. 

Điều 7: Bên A ủy quyền cho bên B tiến hành đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối 
với kết quả thực hiện đề tài theo quy định hiện hành. 

Điều 8: Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã được ghi trong hợp 
đồng. Nếu bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành. 

Điều 9: Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký. Hợp đồng này làm thành 3 bản. Bên 
A giữ 2 bản, bên B giữ 1 bản có giá trị như nhau./. 

 
             Đại diện bên A                                                                     Đại diện bên B 
            (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên) 
 

 

 

 

 

 


