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CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DAI HOC MO - DIA CHAT DOe lap - Tu do - Hnh phñc 

S:  44  /TB-MDC HàN.2i,ngàytháng8nám2O21 

THÔNG BAO 
V vic tn6 khai thi!c hin Nghiên cü'u khoa hQc sinh viên näm hQc 2021-2022 

(Hi nghi Khoa hyc sinh viên ln thfr 35) 

KInh giri: - Các Khoa chuyên môn; 
- Phông Cong táe ChInh trj - Sinh viên; 
- Phông Quan h cong chüng và Doanh nghip; 
- Van phOng Chucmg trinh tiên tiên; 
- Doàn Thanh niên cong  san Ho Chi Minh. 

Thirc hin ni dung Thông Ui s 19/2012/TT-BGDDT ngây 01/6/2012 cüa B 
Giáo dic và Dào to Quy djnh v hott dng nghiên ciru khoa hc cUa sinh viên trong the 
ci sâ giáo diic Di hçc; can cir Nghj quyêt cüa Hi dong Khoa h9c và dào to Tru?ing, 
Nhà tm?ing thông báo tâi các Khoa, van phông Chucmg trinh tiên tiên và sinh viên trong 
toàn Trithng mt s ni dung lien quan den trMn khai Nghiên ciru khoa hçc sinh viên nãm 
hçc 202 1-2022 nhu sau: 
1. Diu kiin tham gia nghiên ciru khoa hçc sinh viên (NCKH SV) 

Sinh viên các khóa: 62, 63, 64, 65 cüa Nba trir?mg có nguyen vong thirc hin d 
tài NCKH SV s tiên hành dang k thirc hin theo cá nhân hotc theo nhOm (mi nhOm 
thi da 05 sinh viên - riêng di vói nhóm trirong yen cu diem trung bInh hçc k II 
nám hçc 2021-2022 ~ 2,5). Mi sinh vién chi dirçrc chü trI hoc tham gia 01 d tài. 
Ni dung nghiên cüu cüa d tài không trüng ltp vâi ni dung do an t& nghip. Mi cong 
trInh nghiên ciru khoa hc cüa sinh viên chi có 01 giáo viên hirong dn và 01 giáo viên 
thrçic huàng dn ti da 02 d tài NCKH SV. 
2. s6 lirçrng d tài: Can ci'r vào so krcing sinh viên và kêt qua triên khai hot dng NCKH 
SV 2 näm gn day, so hxcng d tài (dir kiên) do Nhà tri.r?mg tài trçi kinh phi phân b ye 
các Khoa và Chircmg trinh tiên tiên tui hai cci sâ dão tto nhu 

STT Don v So lirçrng dê tài thrçrc 
phân bô (dê tài) 

1 KhoaCci-Diên 35 
2 Khoa Cong ngh thông tin 45 
3 Khoa Khoa hoc vâ. K9 thut Dja chat 15 
4 KhoaDukhi 25 
5 Khoa Kinh t và Quãn trj kinh doanh 45 
6 KhoaMO 20 
7 Khoa Môi trithng 20 
8 Khoa Tr&e dja-Bãn do và Quãn 1 dt dai 20 
9 Khoa Xây dirng 20 

10 Chucmg trInh tiên tién 5 
TEngs6 250 

3. Thô'i gian và k hoich thirc hin 
Các Khoa chuyén môn, Van phOng ChuGng trinh tiên tin k& hçip vâi phOng 

Cong tác Chinh trj - Sinh viên, phOng Quan h cOng chüng và Doanh nghip và Van 



phOng Doân TNCS HCM Tru?ng trin khai thông báo rng ri v k hoch thirc hin 
NCKH SV näm h9c 2021-2022 dn sinh viên toàn Truông, c1i th nhu sau: 

•:• Tir 06/9/2021-15/9/2021: các B mon và Chircng trInh tiën tin trin khai d 
xut các d tãi NCKH SV näm hQc 2021-2022 (mu 01) bao gm các d tãi do Nhà 
tru?mg h6 trçi kinh phI, d tài chrçic h trV kinh phi tfr các ngun khc (Khoa, BO môn, 
các tp th vã cã nhân trong và ngoài Trueing,...), kt hçip cüng phông Cong tác chInh 
trj - Sinh viên vã Doãn Thanh niên Cong  san H ChI Minh thông báo danh miic các d 
xut dn sinh viên toàn Tnring thông qua các kênh truyn thông nhu website Tmng, 
h thng bang tin trong Tnrng, bang tin tti các Khoa và Bô môn, các trang mng xä 
hi, Lien chi doàn các Khoa,... 

- Các Khoa chuyên môn: cap nht các thông tin lien quan dn NCKH SV trên 
các kênh truyn thông trirc tuyn (website, các trang mtng xä hi cUa Khoa, B môn) 
và trén bang tin cüa Khoa. Các Khoa tng hqp danh mic các d xut tir các B mon va 
giri v phOng KHCN trtr&c 17h00' ngày 15/9/2021. Phông KHCN thng hçip vã cong b 
danh mi1c các d xut d tài NCKH sinh viên trên website cUa Tru?ing tru*c 10h00' 
ngày 17/9/2021. 

•. Tir 17/9/2021-30/9/2021: sinh viên lira ch9n d tài NCKH phU hçp vñ khã 
näng vã chuyên môn, lien h vâi giáo viên htrâng dan, tin hành d xut d tài (mu 02) 
và np v các BO mOn và Van phOng Chung trInh tiên tin. 

•• Tir 04/10/2021-07/10/2021: các Khoa th chirc Hçp Hi dng dánh giá chtt 
luçing các d xut d tài NCKH SV và np kt qua danh giá (bao gm danh miic cac d 
tài NCKH SV (mu 03) và cáe phiu d xut d tài duçic 1ira ch9n) v phOng KHCN 
tru*c 17h00' ngày 07/10/2021, file mm gui v dja chi Email: 
khoahoccongnghehumg. edu. vn.  

•. Ngày 11/10/2021: Ban T chirc HNKH SV ln thu 35 h9p dánh giá, xét ch9n 
các d tài d xut tir các Khoa và Chucing trInh tiên tin. Can ci'r vao kt qua phiên h9p, 
phông KHCN tin hành tng hçip và 1p danh m1ic các d tài dt yéu cu, trInh Ban Giám 
hiu phê duyt, ra quyt djnh cho phép các d tài NCKH SV duçic th?c hin trong näm 
hc 202 1-2022. 

Phông Qua,, h cong cháng và Doanh nghip 
• Cp nhat các thông tin lien quan dn NCKH SV näm hçc 2021-2022, 1p the 

pano, khu hiu tuyên truyn và e dQng cho hoat dng NCKH SV näm h9c 2021-2022 
trén website Trung cling nhu treo tai  các dja dim dào tto eüa Nhà tru?mg tii khu A vã 
khu B, duy trI trong su& qua trinh sinh viên thirc hin nghien ciru khoa h9c trong näm 
h9c 202 1-2022. 

• Lp bang d toán chung cho các hott dng lien quan dn truyn thông trong 
qua trInh din ra Hi nghj khoa h9c sinh viên ln thir 35, kt hçp cüng phOng KHCN 
trinh Ban Giám hiu xem xét, phê duyt. Bang dir toán np v phOng KHCN trirô'c 
17h00' ngày 24/9/2021. 

Phông Cong tác ch,'nh frj - Sinh viên 
• Tuyen truyn, thông tin v hott dng Nghiên ciru khoa h9c sinh vien näm hçc 

2021-2022 thông qua các chung trinh hott dng du näm cüa sinh viên vã các kênh 
truyn thông tnrc tuyn nhu Website, cac trang mtng xã hi cUa sinh viên Tru?ing,... 

'or 



GS.TS 

Lp d toán cho các hott dng lien quan dn th chüc Hi nghj (cong tác tuyên 
tmyn, kinh phi t chrc cac hot dng lien quan dn Hi nghj KHSV - phien toàn th& 
in n và th chirc trao giy khen cho sinh viên dat  giâi,...), np bang dr toán v phOng 
KHCN trtnrc 17h00' ngày 24/9/2021. 

Doàn TNCS HCM Trwô7lg 
Trin khai thông báo dn Ban chip hành các Lien chi doàn, thông qua các can b 

Lien chi doàn thông báo dn tCrng lap sinh vién qua hInh thirc van bàn và truyn thông 
trirc tuyn (website và các trang mng xä hi cüa tmg lap), tuyên truyn v 1çi ich cüa 
sinh viên khi tham gia nghiên cfru khoa h9c. 

4. Kinh phi thirc hin d tài 
Trong nãm hçc 2021-2022 kinh phi Nba triRrng h trçi mi d tài NCKH SV là 

2.500.000d, trong do 2.000.000d dành cho nhóm sinh viên th1rc hin (tam irng kinh phi 
và thanh quyt toán bang phuong thirc tin mt) và 500.000d cho giáo viên hisàng dn 
(chuyn khoàn kinh phi sau khi hoàn thành nhim vi). 

Sau khi có Quyt djnh cho phép thirc hin, các Khoa và Van phông Chi.rcmg trInh 
tién tin thông báo dn các nhóm sinh viên th?c hin d tài do Nhà tru?mg h trçi kinh 
phi len phOng KHCN (phong 307, tang 3 nba c 12 tang) d tam  1rng kinh phi trin khai 
thirc hin d tài vâi mirc tam  üng: 1.000.000d/d tài. 

Lu:  
ác nhóm sinh viên không có nhu cdu tgm áng có the2  Quye't toán toàn b5 kinh 

phi ho trçi thtc hin d tài vào tháng 5/2 022, sau khi hoàn thành d tài theo ding quy 
dfnh cia Nhà trithng; 

Các nhóm sinh vien len nhn kinh phi tgm tng th'c hin d tài ccn mang theo 
Chz'ng minh thu' hoic The sinh viên. 

Phông KHCN chju trách nbim theo dOi tin d thirc hin và giâi quy& các vn 
d có lien quan. Trong qua trInh thrc hin nu có diu gi thtc mac, xin lien h chuyên 
viên Pham Dirc Nghip (SDT: 0912 189 876; Email: phamducnghiephumg.edu.vn) 
d duçic giãi dáp./. 

Ntiinhân: 
- Nhu trên; 
- Các Phó Hiu truâng (dê phôi hçip chi dao); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, KJICN. 



MuO1 

BØ GIAO D1JC vA DAO TO CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DiI HQC MO — O!A CHAT c 1p — Tr do — Hnh phuc 

DANH MVC  oE XUAT BE TAI NCKH SINH VIEN 
NAM HOC 2021-2022 

B môn  

Khoa  

STT NgirM 
hiró'ng dn 

HQc ham 
/HQC vj 

S6 diên thoai 
lien li/Email Ten d tài d xut 

1 

2 

3 

4 

5 

Ngày. ..tháng.. . .nàm 2021 
Xác nhãn cüa B mon 

(ks', ghi rO h9 ten) 

Sinh vien lien lac vái các Khoa và Bó mon chuyên mOn d duçrc tu vdn và hu'ó'ng dn truv tiêp viê't d xu6t 
dê tai. 



Mau 02 

BØ GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TRING BI HQC MO — DIA CHAT Oc Ip — Tiy do — Hnh phüc 

PHIEU BE XUAT BE TAI NCKH SINH VIEN NAM HQC 202 1-2022 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Ho và ten sinh viên thirc hiên: 

STT Ho và ten 
Ló'p (ghi rô 

ten lop, 
khóa) 

Khoa S6 DT Dja chi email 

Ghi chü 
NhOm 

tnrângI 
Thành 
vién) 

1 
Nguyn Van 

A 

K5r thut 
Diên - Din 

tirAK64 

C Din 0123456789 abcgmai1.com  NhOm 
truong 

2 

2. Can bo hirong dane  

B. THÔNG TIN BE TAI 
3.Têndtài: 

4. Muc tiêu cüa d tài: 

5. Ni dung nghiên cfru: 

Ni dung nghiên cüu Sinh viên phu trách 
1.  

2.  

6. Kt qua dtt thrçrc  

Ha Nôi, ngày tháng nám 2021 
Can b hiró'ng dn TM/NhOm Sinh viên dang k NCKH 
(7cj, ghi rô ho ten) (1cj, ghi rö ho ten) 

Xác nhn cüa b mon chü quãn 
(7cj, ghi rö ho ten) 

Sinh v/en nhán mJu phieu dJ xuát tgi van phông Khoa, Bç5 mon 



Mu 03 

BANG THONG KE DANH MILJC BE XUAT BE TAI NGHIEN C1U KHOA HQC SINH VIEN 
NAM HQC 2021-2022 (HNKH SV LAN THU 35) 

Khoa:  

Ting s d tài: (sap xp theo tFn 4 tru tiên v h 1ro kinh phI) Ngun kinh phi: Trithng/Các ngun khác 

TT Ten d tài Misc tiêu và ni dung nghiên ciru Kt qua can dt dirçc Sinh viên thrc hin Lép CBIID 

1 

Muc tiêu: 

Nôi dung thuc hiên: 

-Nidung1: 

-NOidung2: 

- Ni dung 3: 

2 

Ha Nôi, ngày tháng nám 2021 
TM/Ban chü nhiêm Khoa 

(k và ghi rO h9 ten) 

Ghi chü:  Các Khoa n3p ban in Va file mm ye' phông KHCNtr,thc 17/zOO' ngày 06/1 0/2 021 
(File mém gi'i ye dja chi Email: khoahoccongnghehumg.edu.vn). 
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