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QUYẾT ĐỊNH   
Ban hành Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ  

trong Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận  
 

  
        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

 
 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 

Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 

Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Chủ tịch 

tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoạt động 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toàn và 

quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định chế độ làm việc của giáo viên 

trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Quản lý hoạt động 

khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận”. 

Điều 2. Quyết định này thay thế các quyết định liên quan trước đây và có 

hiệu lực thi hành kể từ năm học 2016-2017.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.        

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các PHT; 
- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
   
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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QUY ĐỊNH 
Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

trong Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-TCĐN ngày  05/12/2016 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định việc quản lý, tổ chức thực hiện, đánh giá và triển khai 
ứng dụng các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) được thực hiện trong Trường 
Cao đẳng nghề Bình Thuận (gọi tắt là Trường). 

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Trường. 

Điều 2. Mục tiêu hoạt động KH&CN 

1. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Kết hợp giữa nhiệm vụ chuyên môn 
và nghiên cứu khoa học nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ của viên chức, 
người lao động trong Trường; 

2. Ứng dụng các thành tựu KH&CN vào hoạt động đào tạo của Trường. Phục vụ 
nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội;  

3. Tăng cường mối quan hệ giữa Trường với các tổ chức KH&CN, các doanh 
nghiệp trong hoạt động KH&CN. 

Điều 3. Nội dung của hoạt động KH&CN 

1. Đề xuất, tham gia, triển khai thực hiện, triển khai ứng dụng và tổ chức quản lý 
hoạt động KH&CN các cấp;  

2. Ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế xã hội; 

3. Xây dựng định hướng phát triển Trường. Tham gia xây dựng chủ trương, kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp; 

3. Thực hiện sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có hiệu quả trong Trường; 

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; 

5. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên 
ngành trong và ngoài nước, các tạp chí khoa học của các trường đại học. Viết bài tham 
luận, báo cáo chuyên đề khoa học tại các hội thảo, hội nghị; 

6. Trực tiếp tham gia hoặc hướng dẫn HSSV tham gia cuộc thi mang tính chất học 
thuật các cấp; 

7. Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ học tập; 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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8. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi/ đề kiểm tra; 

9. Các hoạt động khác nhằm phát triển hoạt động KH&CN. 

Điều 4. Phân cấp quản lý hoạt động KH&CN 

1. Các đề tài KH&CN được thực hiện trong Trường, có sử dụng kinh phí của 
Trường đều chịu sự quản lý của Trường. 

2. Các cá nhân, tập thể tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp khác sử 
dụng kinh phí không phải của Trường thì thực hiện theo quy định của cấp giao nhiệm vụ. 
Nếu đề tài được các cấp liên quan đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu thì xem như hoàn 
thành nhiệm vụ KH&CN của Trường và thực hiện theo các chế độ tại Điều 18 quy định 
này.  
 

Chương II 

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KH&CN  

 

Điều 5. Quy trình và thời gian thực hiện đề tài KH&CN 

Quy trình thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường gồm 5 bước, 9 nội dung công việc. 

TT Bước 
Nội dung 
công việc 

Bộ phận thực 
hiện 

Hạn hoàn 
thành 

Biểu 
mẫu/hồ sơ 

1 Đăng ký 
Đăng ký thực hiện 

đề tài 
VC, NLĐ 

Trước ngày 
30/10 

- KH.A01 
- KH.C01 

2 
Xét duyệt 
đề cương 

Xét duyệt đề 
cương cấp Đơn vị 

- Tổ chuyên gia 
- Chủ nhiệm 

Trước ngày 
30/11 

- KH.A02 
- KH.C02 

3 
Xét duyệt đề 

cương cấp Trường 
- Hội đồng 

- Chủ nhiệm 
Trước ngày 

30/12 

- KH.A02 
- KH.C03 
- KH.C04 

4 
Triển khai 
thực hiện 

Triển khai thực 
hiện đề tài 

Chủ nhiệm 
Theo kế hoạch 

đề tài 
- KH.A03 

5 

Nghiệm 
thu 

Nghiệm thu đề tài 
cấp Đơn vị 

- Tổ chuyên gia 
- Chủ nhiệm 

Trước ngày 30/5 
- KH.A04 
- KH.C05 

6 
Nghiệm thu đề tài 

cấp Trường 
- Hội đồng 

- Chủ nhiệm 
Trước ngày 30/6 

- KH.A04 
- KH.C06 
- KH.C07 
- KH.A05 

7 
Triển khai 
ứng dụng 

sau 
nghiệm 

thu 

Xây dựng kế 
hoạch triển khai đề 
tài sau nghiệm thu 

- Chủ nhiệm 
- Đơn vị 

Trước ngày 15/9 
(năm học tiếp 

theo) 
- KH.A06 

8 
Triển khai ứng 

dụng 
Chủ nhiệm 

Theo kế hoạch 
ứng dụng 

 

9 Đánh giá ứng dụng 
- Chủ nhiệm 
- Hội đồng 

Trước ngày 
30/10 (năm học 

tiếp theo) 

- KH.C08 
- KH.C09 
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Điều 6. Trách nhiệm, tiêu chuẩn của Tổ chuyên gia  

1. Tổ chuyên gia do Trưởng đơn vị thành lập. Tổ chuyên gia có trách nhiệm tư vấn 
xét duyệt đề cương, nghiệm thu và triển khai ứng dụng các đề tài KH&CN của Trường ở 
cấp đơn vị. 

2. Tiêu chuẩn và thành phần của Tổ chuyên gia 

Thành viên tổ chuyên gia là các cá nhân thuộc Trường có uy tín, có trình độ 
chuyên môn phù hợp, am hiểu chuyên ngành khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh 
vực nghiên cứu của đề tài KH&CN.  

3. Thành phần tổ chuyên gia có ít nhất 03 thành viên, gồm có tổ trưởng, thư ký và 
các thành viên. Tổ chuyên gia chỉ tiến hành tổ chức làm việc khi có đầy đủ các thành 
phần. 

4. Thành viên tổ chuyên gia có trách nhiệm tư vấn và kiến nghị một cách trung 
thực, khách quan, công bằng và chịu trách nhiệm về kết quả tư vấn, kiến nghị của mình. 

Điều 7. Trách nhiệm, tiêu chuẩn của Hội đồng khoa học  

1. Hội đồng khoa học do Hiệu trưởng quyết định thành lập (gọi tắt là Hội đồng). 
Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, đánh giá và xét duyệt đề cương, nghiệm thu và triển 
khai ứng dụng các đề tài KH&CN của Trường. 

2. Tiêu chuẩn và thành phần của Hội đồng 

Thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, có trình độ 
chuyên môn phù hợp, am hiểu sâu chuyên ngành khoa học và công nghệ liên quan đến 
lĩnh vực nghiên cứu.  

Thành phần hội đồng có ít nhất 05 thành viên, gồm có chủ tịch, 01 thư ký khoa 
học, 02 uỷ viên phản biện và các uỷ viên. Hội đồng chỉ tiến hành tổ chức làm việc khi có 
chủ tịch, thư ký khoa học và tối thiểu 2/3 số thành viên. 

3. Thành viên hội đồng có trách nhiệm tư vấn, đánh giá và kiến nghị một cách 
trung thực, khách quan, công bằng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, kiến nghị của 
mình. 

Điều 8. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài KH&CN 

1. Chủ nhiệm đề tài (gọi tắt là chủ nhiệm) phải tuân thủ các quy định của Trường 
về hoạt động KH&CN trong quá trình thực hiện đề tài. 

2. Chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân về mặt học thuật đối với kết quả 
nghiên cứu của đề tài và tôn trọng các nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu. 

3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ và chịu trách nhiệm trực tiếp các quy định về tài 
chính, sở hữu quyền trí tuệ và quyền tác giả. 

4. Khi có sự thay đổi về nội dung nghiên cứu, kinh phí hoặc tiến độ thực hiện của 
đề tài KH&CN. Chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo, giải trình và chỉ được thực hiện tiếp 
khi Hiệu trưởng đồng ý bằng văn bản. 
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Chương III 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

Điều 9. Đối tượng cụ thể  

1. Cá nhân, tập thể theo quy định của điểm 2, Điều 1 có trình độ từ Đại học trở lên 
và không vi phạm Điều 19 quy định này đều có quyền đăng ký thực hiện đề tài nghiên 
cứu khoa học (NCKH) cấp Trường. 

2. Trường hợp đề tài NCKH chưa đăng ký thực hiện, nhưng có ý nghĩa khoa học, 
có tính thực tiễn đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường đều có thể đăng ký và được 
nghiệm thu theo Điều 5 quy định này khi Hiệu trưởng đồng ý. 

Điều 10. Yêu cầu đối với đề tài NCKH  

1. Đề tài phải có ý nghĩa khoa học, có tính thực tiễn, giải quyết được những nhu 
cầu trước mắt và lâu dài theo định hướng phát triển của Trường. Đáp ứng yêu cầu nâng 
cao chất lượng đào tạo của Trường, phát triển sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế xã 
hội.  

2. Đề tài phải dự kiến được kết quả nghiên cứu, hiệu quả về kinh tế, có tính khả 
thi, kết quả nghiên cứu có khả năng áp dụng trong hoạt động đào tạo của Trường, phát 
triển kinh tế xã hội.  

3. Đề tài không được trùng lặp với nội dung của khoá luận tốt nghiệp đại học, luận 
văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ đã được thực hiện hoặc những sản phẩm, công trình KH&CN 
khác đã được công bố trong và ngoài nước. 

Điều 11. Tiêu chí đánh giá đề tài NCKH 

Đánh giá đề tài NCKH dựa trên 2 khía cạnh bao gồm hình thức và nội dung.   

1. Về mặt hình thức, yêu cầu đề tài NCKH phải đảm bảo cấu trúc theo đúng quy 
định của đề cương, của báo cáo khoa học. 

2. Về nội dung của đề tài NCKH được đánh giá theo các tiêu chí cơ bản sau: 

a. Giá trị khoa học 

Mục tiêu nghiên cứu và kết quả nghiên cứu phải thống nhất và xuyên suốt trong 
toàn bộ quá trình thực hiện, báo cáo kết quả nghiên cứu. 

Nội dung nghiên cứu, cơ sở lý luận nêu ra phải được trình bày chặt chẽ, lôgíc, 
không mâu thuẫn nhau và các lập luận đưa ra có tính thuyết phục cao. 

Có tính xác thực, phong phú và độ tin cậy cao của các thông tin, dữ liệu, … 

b. Tính mới 

Thể hiện vấn đề nghiên cứu chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đầy đủ. Cụ 
thể, một đề tài mới được hiểu như sau: 

- Mới: là khái quát hóa, hệ thống hóa các tri thức, các kinh nghiệm đã có để hình 
thành lý luận, phương pháp, công nghệ mới, … đem lại hiệu quả cao hơn trong nhận thức 
và hoạt động thực tiễn trong điều kiện mới. 
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- Mới ở phạm vi nhất định: Cách chứng minh mới, luận giải sâu sắc hơn, bổ sung 
hoàn chỉnh thêm, cụ thể hóa hoặc vận dụng vào điều kiện mới một vấn đề khoa học đã 
được giải quyết về cơ bản. 

c. Khả năng áp dụng vào thực tiễn 

Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách, kế hoạch, văn 
bản phục vụ hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, hoạt động phát triển 
kinh tế xã hội, … 

Góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác chuyên 
môn, đóng góp cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành. 

d. Hiệu quả của nghiên cứu khoa học 

Hiệu quả kinh tế xã hội thể hiện qua việc giảm chi phí, tăng năng suất lao động 
hay giải quyết các vấn đề và phát triển kinh tế, xã hội do ứng dụng kết quả nghiên cứu. 
Do tính chất đặc thù của nghiên cứu khoa học cơ bản, giá trị và hiệu quả kinh tế của hoạt 
động nghiên cứu khoa học được thể hiện lâu dài và gián tiếp thông qua các hoạt động 
truyền bá tri thức. 

Hiệu quả khoa học công nghệ thể hiện qua mức độ đóng góp của công trình 
nghiên cứu vào quá trình giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ (cơ sở lý luận, trình 
độ khoa học và năng lực công nghệ quốc gia v.v…).  

Hiệu quả thông tin thể hiện qua các ấn phẩm thông tin khoa học có giá trị được 
công bố và sử dụng rộng rãi, ... 

Hiệu quả đào tạo thể hiện qua sự đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
trong công tác đào tạo của Trường, phát triển giáo dục, đào tạo đội ngũ nhân lực khoa 
học công nghệ, … 

  

Chương IV 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SÁNG KIẾN 

 

Điều 12. Đối tượng cụ thể 

1. Cá nhân, tập thể theo quy định của điểm 2, Điều 1 không vi phạm Điều 19 quy 
định này đều có quyền đăng ký thực hiện sáng kiến cấp Trường. 

2. Những sáng kiến đã thực hiện, nhưng chưa đăng ký nhiệm vụ KH&CN có thể 
đề nghị nghiệm thu theo Điều 5 quy định này khi được Hiệu trưởng đồng ý.   

Điều 13. Yêu cầu đối với sáng kiến 

1. Sáng kiến là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc 
giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (gọi tắt là giải pháp) nhằm tăng năng suất 
lao động, tăng hiệu quả công tác, giảm chi phí, … 

2. Nội dung của sáng kiến 

a. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; 

b. Thiết kế, cải tiến kết cấu máy móc, trang thiết bị, mô hình dạy học;  

c. Cải tiến phương pháp, quy trình trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 
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d. Ứng dụng tiến bộ KH&CN vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 

e. Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe và an toàn trong lao 
động; 

f. Các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường. 

Điều 14. Tiêu chí đánh giá sáng kiến 

Đánh giá sáng kiến dựa trên 2 khía cạnh bao gồm nội dung và kết quả.   

1. Sáng kiến cần phải đảm bảo các nội dung báo cáo sau: 

Mục tiêu, kết quả và sản phẩm của sáng kiến phải thống nhất và xuyên suốt trong 
toàn bộ quá trình thực hiện sáng kiến; 

Nội dung báo cáo, cơ sở lý luận nêu ra phải được trình bày chặt chẽ, lôgíc, không 
mâu thuẫn nhau và có tính thuyết phục cao; 

Các thông tin, dữ liệu trong báo cáo phải có tính xác thực, phong phú và độ tin cậy 
cao, … 

2. Kết quả thực hiện sáng kiến cần phải đạt 03 tiêu chí cơ bản sau: 

a. Tính mới  

Một sáng kiến được công nhận là có tính mới nếu đạt 04 tiêu chuẩn sau: 

- Không trùng với sáng kiến đã công nhận trước đó ở Trường hoặc chưa từng được 
công bố; 

- Chưa được áp dụng, đưa vào kế hoạch áp dụng hoặc chưa được quy định thành 
những biện pháp buộc thực hiện trong Trường; 

- Chưa được giới thiệu bằng văn bản, chưa được phổ biến trên các phương tiện 
thông tin tới mức căn cứ vào đó có thể áp dụng ngay được; 

- Không phải là kết quả, sản phẩm của đề tài KH&CN. 

b. Tính khả thi 

Một sáng kiến được công nhận có tính khả thi nếu đạt 03 tiêu chuẩn sau: 

- Đáp ứng được nhiệm vụ, chức năng của Trường, của đơn vị thuộc Trường; 

- Phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của Trường, của đơn vị thuộc Trường; 

- Có thể thực hiện lặp lại nhiều lần khi có nhu cầu. 

c. Tính hiệu quả 

Một sáng kiến được công nhận có tính hiệu quả nếu sáng kiến đó đạt ít nhất 01 
trong các tiêu chuẩn sau: 

- Tạo ra lợi ích bằng tiền; 

- Giảm chi phí; 

- Cải thiện môi trường lao động. 

- Đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe; 

- Nâng cao hiệu quả lao động, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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Chương V 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN 

ĐƯỢC THỰC HIỆN NGOÀI TRƯỜNG 

 

Điều 15. Đối tượng cụ thể  

Cá nhân, tập thể theo quy định của điểm 2, Điều 1 có những hoạt động KH&CN 
tại Điều 3 của quy định này được thực hiện ở phạm vi ngoài Trường đều có quyền đăng 
ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Trường. 

Điều 16. Quy trình xét duyệt các kết quả hoạt động KH&CN ngoài Trường 

Cá nhân, tập thể có hoạt động KH&CN gửi minh chứng về phòng Đào tạo trước 
ngày 30/6 hàng năm thì được công nhận là hoàn thành nhiệm vụ KH&CN và thực hiện 
các chế độ theo Điều 18 quy định này. 

1. Cá nhân, tập thể có bài công bố công trình NCKH trên các tạp chí khoa học, 
thông tin khoa học, kỷ yếu khoa học, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; các báo cáo, 
đề tài khoa học cấp tỉnh, bộ và nhà nước; các giáo trình, tài liệu được xuất bản cần gửi 
minh chứng là các bản photocopy bài viết, trang bìa, trang mục lục của tạp chí, ... 

2. Cá nhân, tập thể tham gia các hội thi có giải thưởng; hội nghị, hội thảo khoa học 
kỹ thuật cần gửi minh chứng là các bản photocopy bài viết, các văn bản, quyết định có 
giá trị pháp lý, ... 

 

Chương VI 

KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KH&CN 

 

Điều 17. Cấp phát kinh phí cho các hoạt động KH&CN 

1. Định mức kinh phí cấp cho các hoạt động KH&CN được thực hiện theo Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Trường và do Hiệu trưởng quyết định. 

2. Chủ nhiệm đề tài có thể tạm ứng kinh phí 01 lần hoặc theo từng đợt để thực 
hiện đề tài và phải thanh toán đúng thời gian, thủ tục và chứng từ theo đúng quy định 
hiện hành. 

Điều 18. Chế độ thực hiện các hoạt động KH&CN 

1. Đối với cá nhân, tập thể thuộc điểm 2, Điều 1 quy định này khi hoàn thành 
nhiệm vụ hoạt động KH&CN.  

a. Được Hiệu trưởng quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ KH&CN của 
Trường và là cơ sở để bình xét, đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm. 

b. Được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và quy đổi giờ nghiên 
cứu khoa học theo Phụ lục của quy định này. Trường hợp, đề tài được thực hiện bởi tập 
thể thì số giờ được phân chia như sau: chủ nhiệm sẽ nhận số giờ quy đổi là 2 x b/(n+1) 
(trong đó, b là số giờ được nhận theo xếp loại của đề tài và n là số thành viên tham gia 
đề tài); các thành viên nhận số giờ quy đổi là b/(n+1). 
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2. Đối với các cá nhân, tập thể không thuộc điểm 2, Điều 1 quy định này khi tham 
gia hoạt động KH&CN. Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan 
tham mưu trình Hiệu trưởng chế độ phù hợp theo từng nhiệm vụ KH&CN. 

 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 19. Xử lý vi phạm  

1. Cá nhân, tập thể vi phạm không giải trình được nguyên nhân thì không được 
tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài KH&CN trong thời hạn 1 năm kể từ khi có quyết 
định, gồm các trường hợp sau:  

a. Có vi phạm về chế độ tài chính khi thực hiện hoạt động KH&CN. 

b. Vi phạm về thời gian thực hiện hoạt động nghiên cứu KH&CN. 

c. Kết quả đánh giá, kiểm tra hiệu quả việc triển khai ứng dụng của đề tài KH&CN 
không đạt kết quả, hiệu quả theo dự kiến của đề tài. 

2. Những cá nhân, tập thể vi phạm về tác quyền đều phải chịu trách nhiệm theo 
quy định của Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và không được tham gia hoạt 
động KH&CN trong thời hạn 2 năm.   

Điều 20. Lưu trữ, công bố và triển khai ứng dụng kết quả 

1. Phòng Đào tạo có trách nhiệm phân loại và lưu trữ toàn bộ nội dung, văn bản 
liên quan đến hoạt động KH&CN. 

2. Định kỳ 2 năm/ lần, phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
kiểm tra và tiêu huỷ một số văn bản theo quy định.    

3. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo, các đơn vị liên 
quan công bố và triển khai ứng dụng kết quả đề tài KH&CN theo quy định. 

Điều 21. Hướng dẫn thực hiện 

1. Hội đồng Khoa học & Đào tạo, phòng Đào tạo có trách nhiệm tư vấn, đề xuất 
và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động 
KH&CN hàng năm của Trường. 

2. Các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo thực 
hiện các hoạt động KH&CN hàng năm của Trường theo quy định.  

3. Các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các hoạt động KH&CN 
và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành. 

4. Các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm quản lý, tổ chức và tạo điều kiện 
cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị thực hiện hoạt động KH&CN.  

5. Phòng Tài vụ chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu 
trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm cho hoạt động KH&CN. 
Quản lý các nguồn kinh phí, kiểm tra các khoản thu chi và báo cáo quyết toán cho hoạt 
động KH&CN theo quy định. 
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Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này thay thế cho quy định trước đây về hoạt động KH&CN của 
Trường và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Trong quá trình thực hiện, có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực 
tiễn phát triển của Trường. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này do Hiệu trưởng xem xét, 
quyết định./. 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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PHỤ LỤC 
QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN RA GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY 

 

Stt Nội dung hoạt động KH&CN 
Giờ giảng 
dạy được 
quy đổi 

Ghi 
chú 

I. Thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường 

01 

01 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng nghiệm thu xếp 
loại: 
 + A 
 + B 
 + C 

 
120 
100 
80 

 

02 

01 Sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu xếp loại: 
 + A 
 + B 
 + C  

 
60 
50 
40 

 

03 

01 đề tài KH&CN (NCKH, sáng kiến) triển khai ứng dụng được 
Hội đồng đánh giá hiệu quả: 
 + Hiệu quả tốt 
 + Hiệu quả 

 
 

20 
10 

 

II. Công bố kết quả nghiên cứu NCKH 

01 

01 bài nghiên cứu, trao đổi đăng trên website, thông tin khoa 
học, kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài trường; trong tạp 
chí khoa học không có mã số ISSN, Báo trung ương và địa 
phương. 

30 

 

02 
01 bài nghiên cứu, trao đổi đăng trong tạp chí khoa học có mã số 
ISSN, trong kỷ yếu hoặc thông tin khoa học trong hệ thống ĐH 
quốc gia. 

80 
 

III. Thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh 

01 

01 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp Tỉnh 
xếp loại: 
 + A 
 + B 
 + C 

 
 

180 
160 
140 

 

02 

Tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh: 
 + Giải nhất 
 + Giải nhì;  
 + Giải ba 
 + Khuyến khích 

 
60 
50 
30 
20 

 

03 

Hướng dẫn HSSV tham gia hội thi cấp Tỉnh: 
 + Giải nhất 
 + Giải nhì;  
 + Giải ba 
 + Khuyến khích 

 
30 
20 
15 
10 

 

IV Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học 
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Stt Nội dung hoạt động KH&CN 
Giờ giảng 
dạy được 
quy đổi 

Ghi 
chú 

01 

Tham gia Hội thảo chuyên đề, khoa học cấp Trường 
 + Chủ trì 
 + Thư ký 
 + Viết 01 bài tham luận, chuyên đề 
 + Báo cáo viên có viết 01 bài tham luận, chuyên đề 
 + Báo cáo viên (không có bài tham luận, chuyên đề) 

 
6 
4 
6 

14 
8 

 

02 

Tham gia Hội thảo khoa học cấp Khoa 
 + Chủ trì 
 + Viết 01 bài tham luận, chuyên đề 
 + Báo cáo viên có viết 01 bài tham luận, chuyên đề 
 + Báo cáo viên (không có bài tham luận, chuyên đề) 

 
3 
3 
6 
3 

 

V 
Tham gia Hội đồng Khoa học cấp 
Trường 

Giờ giảng dạy  
được quy đổi 

Ghi chú 
Xét 

duyệt 
đề 

cương 

Nghiệm 
thu 

Đánh 
giá 
ứng 

dụng 

01 

Thành viên Hội đồng khoa học của 01 đề 
tài NCKH tham gia với tư cách: 
 + Chủ tịch 
 + Thư ký 
 + Uỷ viên phản biện 
 + Uỷ viên 

 
 

5 
5 
5 
4 

 

 

6 
6 
5 
4 

 

 

5 

4 

- 
3 

Giờ quy 
đổi đánh 
giá ứng 

dụng được 
thực hiện 

trên 01 hội 
đồng  

02 

Thành viên Hội đồng khoa học của 01 đề 
tài Sáng kiến tham gia với tư cách: 
 + Chủ tịch 
 + Thư ký 
 + Uỷ viên  

 
 
3 
3 
2 

 

03 

Thành viên Tổ chuyên gia của 01 đề tài 
NCKH tham gia với tư cách: 
 + Tổ trưởng 
 + Thư ký 
 + Thành viên  

 
 

2 
2 
2 

 

- 

 

 

Thành viên Tổ chuyên gia của 01 đề tài 
sáng kiến tham gia với tư cách: 
 + Tổ trưởng 
 + Thư ký 
 + Thành viên  

 
 

1 
1 
1 

 

- 

 

Lưu ý: 
1. Về nguyên tắc, các hoạt động KH&CN không liệt kê và quy đổi giờ thì thực hiện theo 

các quy định, chế độ hiện hành. Các trường hợp khác, tuỳ theo ý nghĩa khoa học, tầm ảnh hưởng 
sẽ do Hội đồng Khoa học và Đào tạo kiến nghị, đề xuất Hiệu trưởng quyết định.  

2. Các thành viên tham gia hoạt động KH&CN có giờ giảng dạy được quy đổi mà không 
phải là giáo viên thì được thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ.  
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