
 1 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

-----o0o----- 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH  

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 

 

 

 

 

 

Mã số quy trình 

Lần ban hành 

Ngày ban hành 

: QT/TTĐNA-ĐXKHCN-01 

: 01 

: 01/01/2012 

SOẠN THẢO KIỂM TRA PHÊ DUYỆT 

   

   

CN. Hồ Cẩm Giới PGS.TS. Thành Phần TS. Trần Đình Lâm 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ 

Ngày 

tháng 
Nội dung thay đổi Lần ban hành 

   

   

   

   

   

   

   



 2 

 

 

 

QUY TRÌNH 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 

Mã số quy trình :  QT/TTĐNA- ĐXKHCN -01        

   Lần ban hành     :  01 

   Ngày ban hành  :   01/01/2012 

 

1. Mục đích: Xác định những bước cần được thực hiện trong quy trình đề xuất nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

2. Phạm vi áp dụng: Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á, các đơn vị/cá nhân 

có liên quan. 

3. Nội dung quy trình: 

3.1. Tóm tắt quy trình: 

 

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

3.2. Mô tả các bước thực hiện quy trình: 

 

Bước Nội dung thực hiện Đơn vị/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

Hồ sơ liên 

quan 

 

 

 

1 

- Tìm hiểu Thông báo của 

P. QLKH-DA của trường 

- Tìm hiểu Thông báo địa 

phương mời 

- Tìm hiểu định hướng 

nghiên cứu năm của địa 

phương 

 

 

 

Chủ trì đề tài 

 

 

- TB 01/Tr 

- TB 02/ĐP 

- TB 03/ĐP 
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- Lập phiếu đề xuất nhiệm 

vụ KH&CN 

- Lập lý lịch KH cá nhân 

- Tóm tắt hoạt động KH 

đơn vị 

 

Chủ trì đề tài  

 

 

- VB 04/ĐP 

- VB 05/ĐP 

- VB 06/Tr 
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- Trình ký hồ sơ qua P. 

QLKH-DA của trường: 

- Ký duyệt phiếu đề xuất 

- Ký xác nhận lý lịch KH 

Chủ trì, thư ký đề tài 

Hiệu trưởng 

P. QLKH-DA 

Hiệu trưởng 

 

 

- VB 04/ĐP 

- VB 05/ĐP 

Tìm hiểu văn bản 

Chuẩn bị hồ sơ 

Trình ký 

Tổng hợp hồ sơ 

Phát hành 



 3 

-Ký tóm tắt hoạt động KH 

đơn vị 

- VB 06/Tr 
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- Photo, nhân bản 

- Đóng dấu văn bản 

- Đóng bộ hồ sơ 

 

Thư ký đề tài 

- VB 04/ĐP 

- VB 05/ĐP 

- VB 06/Tr 
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- Gửi hồ sơ văn bản đến 

các nơi có liên quan 

- Gửi hồ sơ qua mạng 

Thư ký đề tài 

 

Chủ trì đề tài 

- VB 04/ĐP 

- VB 05/ĐP 

- VB 06/Tr 

 

4. Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quy trình: 

 

- VB 04/ĐP: Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm… theo mẫu của địa 

phương 

- VB 05/ĐP: Lý lịch khoa học cá nhân chủ trì theo mẫu của địa phương 

- VB 06/Tr: Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký theo mẫu trường 

 


