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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           
TRƯỜNG ĐH PHÚ XUÂN 

PHÒNG KHCN&HTQT      
----------------- 

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

------------------------------ 
                      Huế, ngày  tháng  năm   

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ,  
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

NĂM HỌC ….. 
 

Thực hiện chiến lược phát triển KH&CN của Trường giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn 2035; 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (NCKH-CN) 
năm học ………; 

Lãnh đạo trường đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch 
NCKH&CN cũng như có chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên và sinh viên (CB, 
GV, SV) trong Trường NCKH&CN. Vì thế năm học 2020- 2021 đã thu được những kết 
quả đáng kể trong hoạt động NCKH&CN của Nhà trường. 

1. Đánh giá hoạt động NCKH – CN năm học 2020-2021 
1.1 Công tác chỉ đạo, định hướng 

… 
1.2 Tình hình triển khai hoạt động  

… 
1.2.1 Tình hình triển khai hoạt động NCKH-CN 
 
1.2.2 Về công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

 
1.3 Kết quả:  
1.3.1 Hoạt động Khoa học và Công nghệ  

STT Nội dung Mục tiêu Thực tế 
đạt được 

Tỉ lệ hoàn 
thành 

1  3 3 100% 
2  2 1 50% 
3  3 3 100% 
4  6 5 83% 
5  1 2 200% 

 
1.3.2. Nghiên cứu khoa học của sinh viên: 

STT Nội dung Mục tiêu Kết quả đạt được Tỉ lệ hoàn thành 
1 Đăng ký NCKH Cấp 

Trường SV 
10 9 90% 

2 NCKH SV Cấp 
Khoa (KLTN) 

50 53 106% 
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STT Nội dung Mục tiêu Kết quả đạt được Tỉ lệ hoàn thành 
3 Hội thảo Sinh viên 

về NCKH và Khởi 
nghiệp ĐMST 

8 6 75% 

1.3.3 Hoạt động quản lý tài sản SHTT 
 Các sản phẩm NCKH được phòng quản lý về sở hữu trí tuệ: 

- Công trình NCKH 
  + Bài báo đăng Tạp chí: quốc tế: 14 bài, trong nước: 3 bài. 
  + Sách: 1 bài trong sách. 
- Kỷ yếu hội thảo (bài): Trong nước: 3; 
1.4. Đánh giá 
1.4.1 Điểm mạnh 

 
1.4.2 Hạn chế:  
 
1.5 Kế hoạch cải tiến 
 
1.6 Một số đề xuất 

- Rà soát ban hành một số quy định liên quan đến quản lý công tác KH-CN để đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng của các đề tài, đối với nhà 
trường; 

- Mở rộng hơn các mối quan hệ, liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp, các 
trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để giúp các giảng viên được cọ sát, 
được tham gia nghiên cứu, học hỏi các hướng nghiên cứu khoa học, vừa để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa tạo thêm thu nhập để cải thiện đời sống cho giảng viên, 
cán bộ. 

2. Phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động NCKH - CN năm …. 
 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu 
- Các đơn vị 
- Lưu: P. KHCN&HTQT                                      

 

PHÒNG KHCN&HTQT  
TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 
 

 


