
 

 

 

 

 

 

Đối tượng tham gia 

• Nhóm 1: Giảng viên, cán bộ của HUPH,         

ưu tiên giảng viên trẻ có xuất bản quốc tế. 

• Nhóm 2: Học viên cao học, sinh viên cử 

nhân chính quy năm thứ 3 trở lên của HUPH. 

 

 

Tiêu chí lựa chọn 

- Nghiên cứu gắn liền với các vấn đề sức khoẻ của cộng 

đồng. 

-  Nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, trong    

nghiên cứu và giảng dạy tại HUPH. 

- Cách tiếp cận nghiên cứu hợp lý, kết quả đầu ra rõ ràng.  

- Ưu tiên: 

+ Nghiên cứu có sản phẩm có khả năng đăng ký sở hữu trí 

tuệ/giải pháp hữu ích; 

+ Nghiên cứu tổng quan hệ thống; nghiên cứu sử dụng 

phương pháp phân tích chuyên sâu; 

+ Nghiên cứu kết nối hoạt động và số liệu với Phòng khám 

đa khoa, Trung tâm xét nghiệm. 

 

Yêu cầu sản phẩm 

• Nhóm 1:  

- 01  bản thảo bài báo quốc tế; hoặc 

- 01 bản thảo bài báo trong nước (gửi nộp Tạp chí JHDS) và      

01 khoá luận tốt nghiệp của cử nhân hoặc 1 luận văn 

Ths/CK1; 

• Nhóm 2:  

- 01 bản thảo bài báo trong nước (gửi nộp Tạp chí JHDS);  

- 01 báo cáo tham dự Hội nghị KH&CN phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO  

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI 

KH&CN CẤP CƠ SỞ  

VÀ SINH VIÊN 

Năm học 2019-2020 

 

  

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 



NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

      Phòng A214 Nhà A 

      Điện thoại: 024.62662386 

      Email: nckh@huph.edu.vn 

 

 

              Các mốc thời gian 

 

1. Nhận đề xuất nghiên cứu (Mẫu 1a) 31/10/2019 

2. Xét duyệt các đề xuất 04/11/2019 

3. Thông báo đề xuất được duyệt 05/11/2019 

4. Nộp Đơn và Thuyết minh (Mẫu 2a+b) 25/11/2019 

5. Phê duyệt đề cương và giao đề tài 15/12/2019 

6. Triển khai đề tài Từ 15/12/2019 

7. Nộp báo cáo kết quả  

                                                   Nhóm 1 15/8/2020 

Nhóm 2 01/6/2020 

8. Hội đồng nghiệm thu kết quả  

Nhóm 1 20/8/2020 

Nhóm 2 10/6/2020 

9. Hoàn thiện các thủ tục QL NCKH và 

tài chính 

 

Nhóm 1 31/8/2020 

Nhóm 2 20/6/2020 
 

Số lượng và tài trợ 

 

•  Nhóm 1:  05 đề tài (30 triệu- 50 triệu đồng/đề tài) 

• Nhóm 2:  05 đề tài (10 triệu đồng /đề tài) 

 

 

 

Biểu mẫu đăng ký 

•    Mẫu phiếu đề xuất đề tài:  Mẫu 1a 

•    Mẫu đơn đăng ký            :  Mẫu 2a 

•    Mẫu thuyết minh đề tài   :  Mẫu 2b 

Cách thức nộp 

 

• Nộp bản điện tử về email: nckh@huph.edu.vn 

• Nộp bản in có chữ ký về: Phòng QLKH&CN 
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