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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 

 Huế, ngày.......tháng ..... năm … 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG  
Căn cứ Quyết định số 103/2021/QĐ-PXU ngày 31/5/2021 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 Giảng viên trường Đại 
học Phú Xuân; 

Căn cứ Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ số …… 
HĐ/GV/NCKH-PXU 

Căn cứ Biên bản họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài ngày ….. của Hội đồng 
đánh giá nghiệm thu; 

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20..., chúng tôi gồm: 
 
Bên A: Trường Đại học Phú Xuân 
Ông (Bà):...................................................................... 
Chức vụ:........................................................................ 
Điện thoại: ............................................. 

Bên B:  
Ông (Bà):...................................................................... Chủ nhiệm đề tài 
Khoa: ........................ 
Điện thoại:................................... Email: .......................................................... 
Tài khoản:......................... tại ngân hàng: ........................................................ 
Mã số thuế: ..................................................................................................... 
 
Hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng nói trên với các nội dung như sau: 
1. Về nội dung khoa học:  
Đề tài …. đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và được Hội đồng đánh giá nghiệm 

thu đề tài cấp Trường đánh giá xếp loại: ….. (Biên bản họp nghiệm thu ngày ……).  
Bên B đã giao nộp sản phẩm cho Bên A các hồ sơ, sản phẩm, tài liệu báo cáo 

tổng kết của đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Trường theo quy định. 
2. Về tài chính của Hợp đồng:  

           a) Tổng kinh phí theo Hợp đồng:     

           b) Kinh phí đã tạm ứng:    

           c) Kinh phí còn lại:  
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 Căn cứ vào kết quả thực hiện các nội dung trên, hai bên thống nhất thanh lý Hợp 
đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số Công nghệ số …… 
HĐ/GV/NCKH-PXU ngày ….. với kinh phí được cấp là ……. 

      Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên B giữ 01 bản./.  

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

 

 

 

 

 


