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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ
của trường Đại học Tây Nguyên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Căn cứ vào quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ về
việc thành lập trường Đại học Tây Nguyên;
Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg
ngày 23/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật
Báo chí ngày 12/06/1999;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/05/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Qui định quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ;
Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
trong các cơ sở giáo dục Đại học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của
liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học & Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng và
phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ;
Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Phòng Khoa học & Quan hệ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý hoạt động Khoa
học Công nghệ của trường Đại học Tây Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái
với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Trưởng phòng Khoa học & Quan hệ Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị và
tất cả công chức, viên chức, người lao động và sinh viên trường Đại học Tây Nguyên
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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