
MÂU THUYẼT MINH D ự  ÁN 
“SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG” - LẦN TBTỨIV

1 Tên dự án (đề án): 2 Mã số: SKVCĐ (LT4)

3 Thời gian thực hiện: 4 Cấp quản lý: BTC Cuộc thi

5 Hướng ưu tiên và từ khóa (tối đa 3 từ):

6 Họ và tên chủ nhiệm dự án, đề án:

Học hàm, học vị, chuyên môn (nếu C Ó ) :  

Chức vụ (nếu C Ó ) :

Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

7 Tính cấp thiết của đề án

(Làm rõ sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu đang đặt ra)

8 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến nội dung của dự án, đề án (trong nước; 
ngoài nước):

(Sơ lược các công trình nghiên cứu tiêu biểu, có liên quan trực tiếp đến vấn đề 
nghiên cứu dự án, đề án của mình; khẳng định dự án, đề án không trùng lặp với 
các nghiên cứu đã cỏ)

9 Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, đề án:

- Mục tiêu: (Nêu rõ việc nghiên cứu góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề gì đang 
đặt ra)

- Nhiệm vụ: (Nêu rõ những vấn đề cụ thể cần giải quyết để đạt được mục tiêu 
nghiên cứu)

10 Nội dung xây dựng dự án, đề án:



10.1. Mồ tả nội dung xây dựng đề án

(Xác định các nội dung trọng tâm cần xây dựng)

10.2. Kết cẩu và đề cương sơ bộ

(Dự kiến các chương/phần, mục đề án)

11 Đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát, phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: (Xác định rõ vấn dề chủ yếu cần nghiên cứu)

- Đoi tượng khảo sát: (Đối tượng; số lượng; chọn mẫu)

- Phạm vi nghiên cứu: (Không gian; thời gian; nội dung cốt lõi)

12 Sản phẩm đạt được của dự án, đề án
- Khả năng ứng dụng: Dự kiến khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, 
đề án

- Dịa chỉ ứng dụng: Dự kiến địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, đề án

13 Những điểm mới của dự án, đề án;

- Đối tượng tác động và kết quả mong đợi

- Tính khả thi

- Tính phát triển

- Tính sáng tạo

- Tỉnh bền vững và khả năng nhân rộng

- Hiệu quả chi p h ỉ

- Năng lực của đơn vị triển khai

ngày tháng năm 2021 
Chủ nhiệm dự án (đề án)

(Ký tên)
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