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Ha N5i, ngày 14 tháng 12 nãm 2021

THÔNG BAO
V kt qua kim tra tin d và k hoich nghim thu d tài KH&CN
cp cr s& 11Am 2021

Kinh gfri: Các don vi trong trizmg
Cn cü Thông báo s 5201DHXDHN-KHCN ngày 07/9/202 1 cüa Hiu tnr&ng
Tnr&ng Dti h9c Xây d%rng Ha Ni, v vic kinitra tin d thçrc hin d tâi NCKH cap
co s&nãm 2021;
Can cir vào Biên bn kim tra tin do d tài KH&CN cp co sâ näm 2021 cUa
các don vj trong truè'ng và kt qua kim tra rà soát cUa Doàn kim tra tin d cüa
Tnrông;
Nhà tni?ng thông báo tói các don vi kt qua thc hin d tài KI-I&CN Cap CO S1
cii th nhu sau:
1.Vói nhu'ng d tài chm tin d và có d ngh xin gia hmn: Nhà truông gia hn
th&i gian thçrc hin them 06 tháng.
2. Vói nhng d tài dat tin d: Các don vj ti, chüc nghim thu vào tháng
01/2022 (theo k hoach dInh kern).
Dê nghi CáC don vj trin khai thirc hin theo k hoach nêu trén.
Noin/zân:
- Nhix trén;
- http://khcn.nuce.edu.vn;
- Lru: VT, KHCN.

KT. HIU TRIJ'NG
U TRImNG

PGS.TS Nguyn bang Giang

KE HOJCH NGHIM THU
BE TAI KH&CN CAP C€ S NAM 2021
1. Tir ngày 27/12/2021 — 05/01/2022: Dãnh giá ti B mon (theo danh miic dê tài
di.içc phê duyt, kôm theo các diu chinh sau kim tra tin dO nu CO — PL1)
- Chü nhim d tài np Báo cáo tMg k& d tài (mu bla và quy cách báo cáo — PL2)..
Bt mon h9p dánh giá: Chü nhim d tài báo cáo kt qua nghiên ciru trtrâc bO mon.
BO mon l.p Biên bàn h9p dánh giá (mu b/en ban — PL3,).
2. Tur ngày 05/01 — 08/01/2022: Khoa Va Phông KHCN rà soát h1 so' d tài
- Truâc ngày 08/01/2022, các chü nhim hoàn thin báo cáo kt qua thrc hin d tài
theo kin gOp cüa BO mon.
- Truc ngày 12/01/2022, BO mon gi'ri Khoa h sa các d tài sau khi chinh si'ra theo
kin h9p dánh giá cp BO mOn (02 bO báo cáo tng kt d tài + 01 biên bàn /01 d tài).
- Khoa va P.KHCN rà soát, xác nhân các M sc ct tài dat yêu c&u (can ci'r vào biên
bàn và quy cách, tMn dO np h so) d tin hành phãn bin.
- Khoa d xut danh sách HOi dng nghim thu cp Trung cho trng d tài (05 thành
viên, trong do CO 02 u' vién phãn bin d tài và It nht 01 ñy viên là lanh dao Khoa không
thuôc Bô mon cüa chü nhiêm d tài).
3. Tü ngày 12/01 — 19/01/2022: Phãn bin d tài
- Khoa chü tn gl'ri h sa và mu nhn xét cho các phán bin truOc ngày 12/01/2022
(má'u nh2n xét phán biçn — PL4).
- TnrO'c ngày 20/01/2022, Khoa thng hçp các nhn xét phàn bin Va giri v& PhOng
KH&CN.
4. Ttr ngày 24/01 — 28/01/2022 (dr kin): T chfrc nghim thu cap TrtrOng di
vài các d tài cO kt qua phãn bin dat yêu câu.
Lu'u j5: các d tài do don vj ca'p Phông chi trl trién khai theo trInh tt nêu trên trong
dó PhOng gii val trô B5 mon và Khoa.

