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THÔNG BÁO 

V/v Gia hạn nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2019-2020 

Kính gửi: Các khoa/bộ môn trực thuộc Trường 

  

 Căn cứ vào Quyết định Số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc 

ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Tài 

nguyên  và Môi trường Hà Nội; 

 Căn cứ Thông báo Số 2314/TB-TĐHHN ngày 02 tháng 7 năm 2019 về việc đăng 

ký và thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020;  

Căn cứ vào Thông báo Số 1579/TKB-TĐHHN ngày 11 tháng 5 năm 2020 về 

việc thời khóa biểu điều chỉnh và bổ sung (lần 2) học kỳ 2 năm học 2019-2020; 

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND 

Thành phố Hà Nội, Nhà trường thông báo đến các khoa/bộ môn có sinh viên tham gia 

NCKH sinh viên kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 

2019-2020 như sau: 

1. Các Khoa/bộ môn thu báo cáo tổng kết đề tài và chủ động bố trí thời gian 

họp hội đồng khoa học khoa/bộ môn để góp ý cho các báo cáo tổng kết đề tài 

sinh viên của đơn vị; 

2. Các Khoa/bộ môn dự kiến danh sách thành viên hội đồng nghiệm thu đề tài 

NCKH sinh viên năm học 2019-2020 gồm 5 người: 01 chủ tịch (lãnh đạo 

khoa/bộ môn còn đương nhiệm); 01 ủy viên thư ký (phòng KHCN&HTQT 

đề xuất); 02 phản biện; 01 ủy viên (là giảng viên trong khoa/bộ môn hoặc 

trường). Danh sách hội đồng nộp về phòng KHCN&HTQT trước ngày 

10/7/2020. (Lưu ý: Mỗi Hội đồng chỉ đánh giá nghiệm thu từ 3 đến 5 đề tài); 

3. Thu và nộp báo cáo tổng kết đề tài đã hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng 

khoa học khoa (Mẫu PL5-BCTK) về phòng KHCN&HTQT trước ngày 

13/7/2020; 



4. Gia hạn thời gian nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên: Từ 20/7  đến 

31/7/2020 (dự kiến). (Các khoa/bộ môn chủ động liên hệ với phòng 

KHCN&HTQT để sắp xếp thời gian phù hợp) 

 Các biểu mẫu báo cáo tổng kết, nhận xét của phản biện về đề tài NCKH sinh 

viên được đăng tải trên Website  http://hunre.edu.vn/hre/Bieu-mau-NCKH-cua-sinh-

vien-t16219-8524.html 

 Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm tổng hợp và 

trình lãnh đạo Nhà trường Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 

2019-2020 

 Các khoa/bộ môn có trách nhiệm thông báo đến các giảng viên và sinh viên tập 

trung hoàn thiện báo cáo NCKH sinh viên năm học 2019-2020 và nộp về khoa/bộ 

môn, phòng KHCN&HTQT theo đúng kế hoạch.  

 Đơn vị nào không hoàn thành các nội dung theo kế hoạch nêu trên sẽ hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước Nhà trường và sẽ không tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH 

sinh viên cho đơn vị nào không thực hiện đúng kế hoạch nêu trên. 

Đề nghị các đơn vị triển khai nội dung của Thông báo, trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với phòng KHCN&HTQT (bà Vũ Thị Hường – 

Chuyên viên; DĐ: 0915 373 127; email: vthuong.khcn@hunre.edu.vn) để được giải đáp. 

 Vậy Nhà trường thông báo đến các đơn vị để biết và thực hiện. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, KHCN&HTQTVTHg. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Quý Nhân 
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