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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

 

Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả 
đề tài NCKH cấp trường của CBGV 

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

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 

ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA CBGV NĂM HỌC … 
 

1. Họ và tên (Thành viên hội đồng):.................................................................................. 
2. Tên cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ........................................................................ 
3. Mã số, tên đề tài:……………………………………………………………………... 
4. Họ và tên chủ nhiệm đề tài:........................................................................................... 
5. Cơ quan chủ trì đề tài:................................................................................................... 
6. Ngày họp hội đồng: ...................................................................................................... 
7. Địa điểm họp:................................................................................................................ 
8. Quyết định thành lập hội đồng: ....................................................................................  
9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng theo các tiêu chuẩn sau: 

TT Nội dung đánh giá Điểm 
tối đa 

Điểm đánh 
giá 

1 
Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, phương pháp tiếp 
cận và nghiên cứu so với đã đăng ký trong Thuyết minh 
đề tài 

15  

2 Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài 15  

3 
Giá trị khoa học 
(Tính mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển, v.v..) 

20  

4 
Giá trị ứng dụng 
(Phát triển khoa học-công nghệ; tạo sản phẩm mới; đào 
tạo nhân lực; phạm vi và mức độ ứng dụng, v.v…) 

20  

5 

Sản phẩm nghiên cứu, thông tin khoa học 
(Số lượng và chất lượng sách chuyên khảo; sách giáo 
khoa; bài báo; ấn phẩm thông tin khoa học; vật mẫu, 
v.v...) 

10  

6 

Hiệu quả nghiên cứu 
(kinh tế - xã hội; khoa học – công nghệ; thông tin; đào 
tạo bồi dưỡng nhân lực; nâng cao năng lực khoa học – 
công nghệ, v.v...) 

10  

7 
Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài 
(Nội dung; hình thức; cấu trúc văn bản và phương pháp 
trình bày, v.v…). 

5  
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TT Nội dung đánh giá Điểm 
tối đa 

Điểm đánh 
giá 

8 Mức độ thực hiện các quy định về quản lý và quyết toán 
tài chính 5  

 Cộng 100  
 
Ghi chú: Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 90 điểm trở 
lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt: 
từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm.  
10. Ý kiến khác.................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

Huế, ngày       tháng       năm 202… 
Thành viên Hội đồng 

( Ký tên) 
 
 


