
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Số: 1623/TB-ĐHTN-KH&QHQT Đắk Lắk, ngày 30 tháng 08 năm 2016 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc cập nhật quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Bộ và cấp cơ sở 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 
 

Căn cứ theo 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 theo Quyết định số 1701/QĐ-ĐHTN-KH&QHQT ngày 30/08/2016 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động 

Khoa học công nghệ của Nhà trường; ; 

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý hoạt động KHCN, 

cụ thể hóa các quy định quản lý hoạt động KHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

đăng ký đề xuất, xét duyệt thuyết minh, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và 

nghiệm thu đề tài KHCN các cấp; 

Hiệu trưởng thông báo như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Phụ lục I và Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông báo số 690/TB-ĐHTN-KH&QHQT ngày 08 tháng 04 năm 

2016 về việc triển khai thực hiện quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Bộ và cấp 

cơ sở; 

2. Tất cả các hoạt động liên quan đề tài KHCN cấp cơ sở thực hiện theo hướng 

dẫn tại Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở (phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông báo này); 

3. Tất cả các hoạt động liên quan đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện theo theo hướng 

dẫn tại Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Bộ (phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông báo này); 

 Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị  thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên 

của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện. 

 Trân trọng! 
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