
BO GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRI1O1G DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:A 025  /KH-DHHHVN-KHCN Hái Phdng, ngày  25  tháng  P  nãm 2022 

KE bACH 
Hot dng Khôi khoa h9c cong ngh nãm h9c 2022-2023 

KInh giri: Các don vi thuc Khi khoa h9c cong ngh. 

Can cir Quyet djnh s 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 ci'ia Hi dông truOng 

Tru?ng Dcii h9c Hang hái Vit Narn ye vic ban hành Quy chê T chüc và hot dng 

cüa Trucing Dcii  h9c Hang hái Vit Narn; 

Can cr Quyët djnh so 1333/QD-DHHHVN ngãy 25/7/2017 cüa Hiu truâng 

Tnthng Di h9c Hang hâi Vit Narn v vic ban hành Quy djnh Hot dng khoa hçc 

cong ngh ti Tru'ng Di hpc Hang hal Vit Nam; 

Can cir theo tmnh hInh thrc t di ngii giáng viên vá k hocich khoa hçc cong ngh 

cüa các Khoa/Vin, Nha truO'ng xây dirng K hoch hocit dng Khi khoa h9c cong ngh 

näm hoc 2022-2023 nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU cAu 
- Chü trpng nâng cao cht lucing nhung vn darn báo s lucing các d tài nghiên 

ci'ru khoa h9c các cp cüa can hç, giáng viên, nhà khoa h9c thuc Triräng Dcii  hçc Hang 

hãi Viêt Narn; 

- Nâng cao chat lu'cing các cong b khoa h9c quôc tê, tang cu6ng so luqng cong 

b trên các tp chI khoa h9c uy tin, tp trung thirc dAy các cong b trën các tp chI cO 

thir hang cao thuc các nhã xut ban uy tin trén th gii nhm tang cithng và khng djnh 

vj th khoa h9c ci.ia Nha truOng trong khu virc vã th gi6i; 

- Nâng cao cong tác quán I biên socin giáo trInh, in và phát hành tài 1iu h9c tp 

phc viii cOng tác dão to cña Nhà trithng; 

- Ap ding, i1ng ding chuyn di s& cong ngh thông tin nâng cao hiu qua cOng tác 

quãn 1, thng ké và báo cáo kt qua hot dng khoa h9c cOng ngh; 

- Dáni bâo thrc hin tt các quy dlnh  ciia B Giao thông vn tâi, B Giáo dic & 

Dão tao và các BO, Ngành 1in quan ye hot dng khoa h9c cOng ngh. 

II. B!NH  HUO'NG NOt I)UNG HOST BONG KHOA HQC VA CONG 
NGH NAM HOC 2022-2023 

1. COng tác quail 1 d tài nghiên cfru khoa h9c 

- Phát trin các djnh hung nghiên cüu gn k& chat ch giüa nghiên ciru 1 thuyt 

vài thirc tin phát triën cOng ngh, gän két vài các doanh nghip khoa h9c cOng ngh 

ngoai TruOng; 

- Tp trung chii trçng các d tâi, dix an khoa hc cOng ngh theo các linh vrc ia th 

mnh cüa Nba trumg; 

1 



- Duy tn, don dc, theo dOi sat tiên d các dé tài, dir an khoa hçc cOng ngh các 

cp dã dirçc phê duyt; 

- Trin khai Quy djnh rnó'i v quân 1 hoot dng nghiên ciiru khoa hçc cüa sinh viên 

theo yêu cu cüa Thông tir 26/2021/TT-BGDDT ngày 17/9/202 1, chü trQng dâu tix, phát 

trin các hot dng nghiên ciru khoa hQc sinh viën, t?o  diu kin cho các em sinh viên, 

nhOm sinh viên hInh thành vã phát trin näng 1irc nghien cüu khoa h9c phiic viii vic hc 

tp và djnh huàng ngh nghip; 

- Tang cung kt néi và tIm kiêm các Chuo'ng trInh, d tài, dir an khoa hçc cong 

ngh tr các B, Ban ngành, Thành ph, các Qu h trç và doanh nghip. 

2. Cong tác quail i biên son gião trInh, tài Iiu giãng dy vã phát hành tài 

1iu hçc tp cho sinh viên 
- Rà soát, soan thão, chinh sira b sung vã ban hành 1aj  Quy djnh v vic biên soan, 

hra chçn, thtm dinh, duyt và sr ding giáo trmnh. tài Lieu giâng day cüa Trumg Dai  hQc 

Hang hãi Vit Narn theo quy dlnh  cüa Thông Ui 35/2021/TT-BGDDT ngày 06/12/202 1. 

- Tang cung theo döi, don dc tiên d biên soan theo ni dung hp dng biên 

soan dã thrc k kt giUa Nhà truäng vOi Chü biên/ nhóm biên soan. 

- Dam bão phát hành dü s 1u'cng, dung chit luvng, ni dung giáo trInh, tài 1iu 

h9c tp phi1c vii sinh viên trong các k5' hçc cña närn hpc 2022-2023; 

- ChÜ tr9ng dn các quy djnh v ban quyn theo Lut Xut ban, Lut Sâ hüu trI 

tu hin hành d cp nht, b sung các quy djnh lien quan dn hoit dng phát hành giáo 

trmnh, tài 1iu hoc tap cho sinh viên; 

- Tang cuOng phi hp vth các B mOn thuc các KhoaNin chuyên ngành rà soát giáo 

trInh, tài 1iu h9c tp phic vi giâng day và h9c tp cho sinh viên theo chung trinh dào tao 

dä du?c ban hành, dam bâo k hoich in và phat hành tãi 1iu theo quy djnh. 

3. Cong bô khoa hQc 
- Khuyn khich h trçi các cOng b trCn các tp chI khoa hpc quôc t thuc danh 

miic ISI/Scopus gn vO'i cac Nhà xuât ban cO uy tin; 

- Khuyn khIch cac can b, giãng viên, nhà khoa hpc cOng b trên cãc tp chI 

chuyên ngành dugc Hi dng Giáo sir Nhà nixcc tjnh dim; 

- Tip ti71c duy tn, phát huy s lucrng và chit Iung cOng b khoa h9c tr hoat dng 

trin khai thirc hiên các d tài nghiên ciiru khoa hpc. 

4. Tp chI Khoa hQc Cong ngh hang hal 
- Chii trong nâng cao cht hiong, tp tnung tip nhn các ban thão bài dàng thuOc 

các linh vijc chuyên ngãnh cüa tap chI, dam bâo uy tin, nâng dirn và thir hang dánh giá 
tti danh rnic Tp chI khoa hçc thuc cãc ngânh/ lien ngành trong danh miic Ip chI 
duqc Hi dng Giáo sir tInh Nhâ nu,óc diërn 

- IJu tiên tp trung tang cumg chit Iuçmg, s lu'çmg cüng nhu ham hxçmg khoa hçc d& 

vâi các cOng b khoa h9c thuc lTnh vrc ma Ip chi Khoa hçc COng ngh Hang hãi dang 

duçic dánh giá cao nhu: Giao thông vn tài, Ca khI - Dng lirc, Luyn kim và Môi tnr?mg; 
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- Tip t1ic tang cung chit h.içng phãn bin ban thão bâi dang tp chI; Thu hiit các 

can b, giãng vién, nhà khoa hoc trong và ngoài trithng có näng hrc chuyên mon tham 

gia quy trInh phán bin; 

- Nghiên ciru, trin khai xây dixng d an Ttp chi Khoa h9c Cong ngh Hang hâi 

din tfr, nhrn thüc dy cong b, tang ngun trIch dan, sir tip cn các cong trInh cOng 

b tr các nhà nghiên ciru, hpc viên cao h9c và sinh viên quan tam. 

5. Hi nghj, Hi thão khoa h9c 

- Trin khai các ThOa thun hcp tác v khoa h9c cOng ngh vOi các t chirc, don 

vj ngoài Tnthng; 

- Tang cithng ph& hcip vâi các tri1ng di h9c, vin ngiên cüu trong Va ngoài nuâc 

trong vic t chrc hi nghj, hi thâo, seminar chuyên d& trin lam, din dan, trao di 

thông tin khoa h9c,... 

- Darn bão thirc hin dung quy trInh quán 1 và t chirc hi nghj hi thão khoa hQc 

cp Khoa/Vin; 

- Khuyên khich can b, giáng viên tharn dr và báo cáo tti các hi thão khoa h9c 

trong nufic vã quc t. Nhà tru'ng h trçl kinh phi cho các can b, giâng viên có báo cáo 

duçic cOng b trong k yu hi tháo quc t thuc danh miic ISI/Scopus. 

6. Cong tác quán 1 phát triên nhOm nghiên ctru mtnh 

- Trin khai Quy chê ti chirc vã hott dng cña nhórn nghien cüu mnh trên co si 

do thánh 1p vâ ban hânh quyt djnh cOng nhn các nhóm nghiên ciru mnh cüa TruOng 

Dti h9c Hang hâi Vit Narn; 

- Phi hçp v9i các KhoaNin chuyên mOn va nhà khoa hçc trong TruOng th chi'ic thành 

1p các nhorn nghiên ci.iru rntnh hoat dng theo quy ch& dt hang nghiên cü'u khoa h9c. Djnh 

huing tang dn s Iu'cing d tài trpng dirn, lam tin d phát trin các hung nghiên ci'ru tr9ng 

dim và hInh thánh các huthig nghiên cru chinh cüa Nhá tru'mg theo giai don. 

7. H'p täc quöc tê trong nghiên cñ'u khoa h9c 

- Tang cu6ng hgp tác quOc të trong dâo to và nghiën ciiru khoa h9c; thñc dy mOi 

tru?Yng h9c tp vá trao dôi h9c thut quc t& nâng cao chat luqng di ngü can b, giáng 

viên và nhân viên. 

- Nghiên cü'u, xây dng các co ché, chinh sách thu hut chuyên gia nuó'c ngoai, trg 

giáng, thirc tp sinh quc t& sinh viên quc t dn trao di hçc thutt, giáng diy va h9c 

tp ti Tri.thng. 

- Xüc tin hott dng tIm kirn các ngun thu tr các hot dng hgp tác quc t t~ 

các ngun tãi trçl cüa các vin nghien ciru, triRng di h9c vã các t chirc quOc tê. 

8. Các hoit dng khoa h9c cong ngh khác 

- Chu tr9ng hoit dng thông Re, báo cáo các cOng b khoa h9c theo tiling qu tilr 

các Khoa/Vin chuyên mon darn báo CO sé 1u'cng tng hqp va thong kê dy dü nht; 
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- Dua vào hoat dng cng thông tin khoa hçc cüa giâng viên trong näm hQc 2022-

2023 d có cac s 1iu tng hçp thng kê chi tit phitc vii các hoat dng báo cáo, cong 

tác kim djnh theo k hoach chung cüa Nhà trung. 

III. CHI TIET KE HOACH THVC HIN 

Tháng/ 
näm 

Cong vic 
(Chi tié't sê du-çrc trin khai bang van bàn) 

Don vi thu'c hiên 

T chirc in và phát hành Tài 1iu h9c t.p cho sinh viên 
hockS'Inamhcc 2022-2023  

Xác nhtn khé,i hiçmg giô' nghiên ciru khoa hçc theo Quy 
djnh chê d lam vic dôi vi giâng vien TrixOng Dai  h9c 
Hang hãi Vit Nam näm hçc 202 1-2022. 

P.KH-CN, P. Dào tao, 
P. CTSC, NXB Hang hái, 
Các KhoalViên 

P. Dào tao,  P.TC-HC; 
P.KH-CN, các BO mon và các 
don vj lien quan 

Ban hành Quy ch t chüc và hoat dng nhOm nghiên 
ciu manh  cUa Trixô'ng Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

Hi dng Tru&ng, 
Hi dông KH&DT 
P.KH-CN. 

Ban hành Quy djnh v hot dng nghiên c(ru khoa h9c 
09/2 022 cüa sinh viên Truô'ng Dai  hgc Hang hãi Vit Nam. 

Hi ding Tnrông, 
FIi dông KH&DT 
P.KH-CN. 

Trin khai gop ' Dir tháo Quy djnh v vic biên soan, 
1ira chçn, thâm djnh, duyt và si:r diing giáo trinh, tài 1iu 
giãng day  cüa Triimg Di hQc Hang hãi Vit Narn. 

Trin khai däng k' xét tng Giái thithng "Nghiên cfru 
khoa hçc Neptune" näm 2022. 

Trin khai dang k Nhóm Nghiên ciiru manh  TrixOng  Dai 
hçc Hang hâi Vit Nam (giai doan 2022-2024). 

Tng hçp cac nhim vi nghiên ciru khoa bce cüa giãng 
viên, sinh viên và ké hoach biên soan giáo trinh, tãi Iiu 
giáng day. 

Tng hçip các cong trInh tham gia xét tang Giãi thuâng 
"Nghien cü'u khoa hçc Neptune" näm 2022 cüa các tp 
the và Ca nhân. 

Hi dông Trumg, 
Hi dông KH&DT 
P.KH-CN. 

P.KH-CN, 
các Tp th/cá nhân tham gia. 

P.KH-CN, 
các KhoalViênlCD VMU. 

P.KH-CN, 
các KhoalVién/CD VMU. 

P.KH-CN, 
các Tp th/cá nhân tham gia. 

Ban hành Quy djnh v vic biên soan, 1ira chçn, thm 
djnh, duyt và sü diing giáo trInh, tái lieu giáng day cüa 
Tnr?mg Dai  hc Hang hãi Vit Nam 

Hi dng TrixOng, 
Hi dông KH&DT 
P.KH-CN. 

10/2022 Lira chçn va phê duyt nhim vii nghiên ciru khoa hc 
cüa giáng viên, sinh vien va kê hoach biên soan  giáo 
trinh, tài 1iu giãng day näm hc 2023-2025. 

Ban hành Quyt djnh giao nhim vi thirc hin d tài 
nghien ciru khoa hc cüa giáng viên, sinh viên näm hc 
2022-2023. 

Ban hành Quyet djnh giao Kê hoach biên soan  giáo 
trInh, tài 1iu giãng day nam hc 2022-2023. 

Hi dng KH&DT, P.KH-CN, 
các Khoa/Vin lien quan. 

Hi dng KH&DT, P.KH-CN, 
các Khoa/ViênJ CD VMU và 
các SV thiic hiên. 

Hi dng KFT&DT, P.KH-CN, 
các Khoa/Vin lien quan. 
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Tháng/ 
nám 

Cong vic 
(Clii tiê't së duçrc trien khai bang van ban) 

Don vi thtrc hiên 

Tham dr hi kháo khoa h9c chuyên ngành cp 
KhoaJVin chào mimg ngày Nhà giáo Vit Nam. 

Cong b vã trao tang Giãi thuâng "Nghiên ciru khoa hçc 
Neptune" närn 2022. 

P.KH-CN, KhoaIVin. 

Hôi dng KH&DT, 
P.KH-CN, 
Tp the và Ca nhân lien quan. 

12/2022 

Rã soát giáo trInh, tài 1iu hc t.p va 1p k hoach  in tài 
lieu hoc t.p cho Sinh viên hoc kS'  II nàm hoc 2022-2023. 

Thm djnh, xét ch9n các Nhóm nghiên cüu mnh cüa 
Tru?mg  Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

Ban hành Quyk djnh cong nh.n các Nhóm nghien cru 

P.KH-CN, P. Dào tao, 
P. CTSC, NXB Hang hãi, 
Các Khoa/Viên  

HOi  dng KH&DT, P.KH-CN, 
cácKhoa/Vin lien quan- 

Hi dng KH&DT, P.KH-CN, 
các Khoa1Vin lien quan. 

P.KH-CN, 
Ban biên tap Tap  chI. 

manh c't'ia Tru?ing Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

Trin khai th'r nghim h thng website Tap  chI Khoa 
h9c Cong ngh Hang hãi. 

0 1/2023 

T ch1rc phát hành giáo trInh, tài 1iu h9c t.p cho Sinh 
viên hoc ki II näm hoc 2022-2023. 

Phát hành tap chI Khoa h9c Cong ngh Hang hãi S 73 
(0 1/2023). 

Kim tra tin d thirc hin d tài NCKH giãng vien, sinh 
vien va cong tác biên soan giáo trinh, tài 1iu giãng day 
näm hçc 2022-2023. 

P.KH-CN, P. Dao tao, 
P. CTSC, NXB Hang hãi, 
Các KhoalViên 

P.KH-CN, 
Ban biên tp Tap  chI, 
NXB Hang hãi. 

P.KH-CN, các Khoa1  Vin, 
chU nhiêm d tãi và dan vj lien 
quan. 

02/2023 
Rà soát, don dc tin d các Nhim vi KHCN ãà giao 
cho các don v trong näm hc 2022-2023. 

P.KH-CN, các chü nhim và 
KhoaNin,'CD VMU. 

03/2023  

Tham dir hi khão khoa hçc chuyên nganh cp 
KhoaIVin chào mmg K nim Ngày thành tp 
Trumg. 

T chrc các hoat  dng Khoa h9c Cong ngh chào mirng 
kS' nim Ngày thành 1p Trung. 

P.KH-CN, KhoaIVin. 

P.KH-CN, các KhoaJVinI CD 
VMU 

04/2023 

Phát hành tap  chI Khoa hçc Cong ngh Hang hãi SO 73 
(4/2023). 

Trin khai k hoach  t chrc nghim thu d tài NCKH 
CAp Trumg, NCKH Sinh viên näm h9c 2022-2023. 

R soát giáo trinh, tãi 1iu h9c tp cho 5mb viên h9c k' 
Phu nàm hoc 2023-2024. 

TO chic Hi dng nghim thu d tài nghiên cu khoa 
h9c CAp Ca s näm hoc 2022-2023. 

Ban biên t.p Tap chi, 
P.KH-CN, NXB Hang hãi 

P.KH-CN, các KhoaJVin1 CD 
VMU, các thU nhim dê tài 

P.KH-CN, P. Dào tao, 
P. CTSC, NXB Hang hài, 
Các KhoalVien 

P.KH-CN, các Khoal VinI CD 
VMU, thU nhim d tai. 

05/2023 
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Tháng/ 
näm 

Cong vic 
(C'hi tilt sê' dircrc triln khai bang van ban) 

Do'n vi thuc hiên 
. 

T chüc nghim thu và xét t.ng Giãi thu&ng "Sinh viên 
Nghien cru khoa hQc" Tnrng Di h9c Hang hãi Vit 
Nam näm hoc 2022-2023. 

La ch9n d tài nghiên cüu khoa h9c Sinh viên xut sc 
tham gia xét t.ng Giãi thiimg "Sinh viên nghiên ciru 
khoa hçc" Bô Giáo diic & Dào tao  nãm 2023. 

Hi dng KH&DT, P.KH-CN, 
các Khoa/Vin/ CD VM1J và các 
nhóm Sinh viên 

BGH, P.KH-CN, 
cac cong trInh dat  giãi NCKH 
Sinh viên 

06/2023 
Lp k hoach in tài Iiu h9c t.p cho Sinh viên h9c k 
Phii näm h9c 2023-2024. 

P. Dào tao, 
P.KH-CN, NXB Hang hâi. 

07/2023 

Tng hçp s 1iu báo cáo k& qua hoat dng Khoa h9c 
Cong ngh n 

Xác nhn khi hxcng gi nghien cü'u khoa h9c theo Quy 
dinh ch do lam viêc dôi vài giãng viên TriiO'ng Dai  h9c 
Hang hái Vit Nam nam h9c 2022-2023. 

T chrc phát hành Tài 1iu hçc tp cho sinh viên hçc k' 
Phi näm hçc 2023-2024. 

P. KH-CN, 
cacKhoalVien 

P. Dào tao,  P.TC-HC; 
P.KH-CN, cac BO mon và các 
dan vj liênquan 

P.KH-CN, P.CTSV, NXB 
Hang hãi; các Khoa/VinI CD 
VMU 

08/2023 

Trin khai tng hçip báo cáo kt qua thirc hin k hoach 
hoat dng khoa h9c và cong ngh nãm hçc 2022-2023 
các don vi. 

Trin khai k hoach d xut dang k thrc hin các 
nhim vi Khoa h9c COng ngh näm hçc 2023-2024. 

Phát hành tap  chi Khoa hçc Cong ngh Hang hãi S 74 
(8/2023). 

P.KH-CN, các Khoa/Viênl CD 
VMU 

P.KH-CN, các KhoaNin/ CD 
VMIJ 

P.KH-CN, Ban biên tp Tip chI, 
NXB Hang hãi. 

Theo k 
hoach ci'ia 
cac B, 
Ngành 

lien quan 

' S  Triên khai các kê hoach dê xuât, dang k dê tài, nhiêm 
vu khoa hoc cong ngh C.p Nhà rnthc, B, Thành ph. 

P.KH-CN, 
Các don vi, cá nhân lien quan. 

Theo k 
hoach cüa 
HD Giáo 

SIX Nhà 
nuoc 

Triên khai hoat dng xét cong nh.n dat  tiêu chuân chirc 
danh Giáo six, Phó giáo six näm 2023. 

P.KH-CN, 
Hôi dong KH&DT, 
Hi dông Giáo Ca s. 

Theo k 
hoach cüa 

v 

KHCN 
MOi 

truOng Bô 
GD&DT 

Tham gia các hoat dng lien quan dn Giãi thixâng 
"Sinh viên nghiên cru khoa hçc" cp B. 

P.KH-CN, 
Các Khoa/Viên va nhOm sinh 
vien co cong trinh. 

P.KH-CN, 
Các KhoaJVin/CD VMU. 

Các hoat 
d9ng 

Báo cáo s 1iu, kt qua trin khai các hoat dng khoa 
hçc congngh tai  các Khoa!VinI Dan vj trong toàn 
Tri.ring theo trng qu. 
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Cong vic 
(Chi tiê't së dU'Q'C trin khai bang van bàn) 

Tham du, to chirc và triên khai các Hi nghj, Hi thão 
theo các ké hoch có lien quan. 

Tháng/ 
nAm 

KHCN 
khác 

Thirc hin các hot dng khác theo k hoch chung cüa 
Nhà trung. 

Don vj thtrc hiên 

Các dan vj có lien quan 

IV. CAC CHI TIEU TH1C HI1N 

TT Don vj 

D tài NKCH các cp .. 
Bien 
son 
Giáo 
trinh, 
TLGD 

So 
ltrçYng 

cong bô 
khoa 
hQC 

So 
11r9'ng 
Hi nghj 
Hi thão 
To chfrc 

Be tai 
NK12H 

NNW ' 

D tài 
NCKH 
Cp 

Trtrô'ng 

D tài 
NCKH 

Sinh 
viên 

1 Khoa Hang hâi - 10 6 2 10 2 

2 KhoaMáyTàubin 1 10 3 3 15 2 

3 KhoaDóngTàu 1 4 1 - 10 2 

4 ViênCGKhI 1 15 2 1 15 1 

5 Khoa Diên - Diên tir 4 12 4 2 - 16 1 

6 Khoa Cong ngh Thông tin - 5 6 2 7 1 

7 KhoaCOngtrinh 3 10 5 5 17 2 

8 KhoaKinht 1 7 40 1 10 2 

9 Khoa Quãn tn - Tài ChInh 1 8 20 2 30 1 

10 KhoaCysCabãn - 5 - - 19 2 

11 KhoaNgoingr - 2 10 1 2 2 

12 Khoa L luân ChInh tn - 5 - 1 15 2 

13 Vin Môi tru?ng 1 5 4 2 5 1 

14 Vin NCKH&CN Hang hái 1 1 - - 7 - 

15 Viên Dào tao Quc t - - 16 - - - 

16 Viên Dào tao SDH 1 1 - - 5 4 

17 ViênDàotaoCLC - 1 6 - 1 3 

18 CaodângVMU 1 1 1 1 3 - 

Tong 16 102 124 23 187 28 

V. TO CHTIJC THIIC HI1N 

1. PhOng Khoa hçc - Cong ngh 

- Tharn rnuu cho Hiu trung các vn dê cO lien quan các quy djnh, quy ch quãn 

1 hott dng khoa hpc cOng nghç cüa Nhã truO'ng; 

- Xây dirng k hoch hoit dng khoa h9c cong ngh hang näm can cü theo các k 

hotch hoat dng cUa KhoaIVin, theo dOi don dc vic trin khai vic thixc hin k hotch; 
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KT. HIU TRtJO,NG 
PHO HIEU TRL!ONG 

sis. 4 £I?IP 

- Tham muu cho Hiu trueing, Hi dng Khoa hpc & Dào to 1p các hi dng xét 

duyt, thm djnh, nghirn thu các kt qua nghiên ciru khoa hçc cong ngh cüa các dcm vj, 

cá nhân trong TmOng, lap quyêt djnh giao các nhirn v khoa hQc cong ngh näm hQc; 

- Theo dOi, kim tra, don dc vic thirc hin cac quy djnh v hott dng khoa h9c 

cong ngh. Djnh k' t chirc kirn tra tin d thrc hin cac nhirn vii khoa h9c cong ngh 

cUa can b, giáng viên Nhà trithng; 

- D xut rnô hInh các nhóm nghiên cru trong dirn, hInh thành các djnh huàng 

nghiên ci.'ru phñ hqp vOi tInh hmnh thkrc th và sili rnnh cüa Nhà tru?Yng. 

2. PhOng Kê hoich - Tài chInh 
- Tham rnuu cho Hiu truâng v các quy djnh lien quan den tiên d giâi ngân kinh 

phi các d tài, nhim vii và các hot dng khoa h9c cOng ngh lien quan; 

- Quán 1 các ngun kinh phi, các hoit dng thu chi Va báo cáo quyêt toán trong 

các hott dng khoa h9c cOng ngh; 

- Huâng dn các chü nhim d tài l.p dij toán chi va thanh quyt toán, kim tra tài 

chInh cüa các hott dng khoa h9c cOng ngh theo quy djnh. 

3. Can b, giãng viên 
- Tham gia dang k và thirc hin các nhirn v khoa h9c cong ngh theo dñng k 

hoach da trin khai; 

- Nâng cao tinh thn trách nhiêm, tir giác trong vic báo cáo thông tin các hot dng 

khoa hçc cOng ngh cüa cá nhân phc vu cOng tác tng hçp s 1iu thng kê näm h9c; 

- Chip hành nghiêm tüc các quy djnh hin hành ye hoit dng khoa h9c cong ngh. 

Chju trách nhim di vài các nhirn vu KHCN du'çc Nhà truO'ng giao thirc hin. 

4. Các don v! thuôc khôi Khoa hc Cong ngh 

- Lanh do các dGn vj trin khai, dOn dc can b, giáng viên thirc hin các nhim 

vi khoa hçc cong ngh theo dung k hoach cña don vj và k hoach cüa Nhà truO'ng; 

- Can b phii trách khoa hçc cüa các Khoa/Vin/Trithng thirc hin nghiem tüc 

vic tng hçp báo cáo tin d thixc hin k hoch hoit dng khoa hçc cong ngh cüa 

dn vj trong näm và báo cáo hang qu v PhOng Khoa hçc - Cong ngh theo dung 

thai han yêu cu; 

- PMi hcip chat chë vâi PhOng Khoa h9c - COng ngh d x l nhftng vn d phát 

sinh trong qua trInh thirc hin. 

Trên day là k hoach hott dng khi khoa hpc cOng ngh nãrn hQc 2022-2023 cña 

Nhà truO'ng, yêu cu Lãnh do các don vj trin khai ti giàng viên và sinh viên 

d thuc hiên./.j-- 

No'i nhân: 
- Nhu trën; 
- Hiu trirOng (dé b/c) 
- BGH (dé phói hQp chi dqo); 
- CD, DTN, NXB Hang hãi; 
- Các Phàng: TC-HC, QT-TB, KH-TC, CTSV, Dáo tao; 
- Luu: VT, KH-C- 
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