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THÔNG BÁO 
Về việc Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp 

Trường năm 2021 

Kính gửi:  Trưởng Các đơn vị 

Căn cứ Công văn số 217/ĐHSP-KHCN&MT-TCKH ngày 24 tháng 6 năm 
2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Trường) 
về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ (KH&CN) cấp Trường năm 2021. Nay, Trường gửi các đơn vị kế 
hoạch triển khai họp các hội đồng tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường 
năm 2021 như sau: 

1. Hồ sơ tuyển chọn gửi kèm 

− Danh sách đăng ký tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường. 

− Thuyết minh đề tài/nhiệm vụ; Dự toán kinh phí. 

− Hướng dẫn họp các hội đồng tuyển chọn. 
2. Hình thức và thời gian họp các hội đồng tuyển chọn 

− Hình thức họp hội đồng tuyển chọn: online (qua các phần mềm như: Zoom 
Meetings, Google Meet, CISCO Webex Meetings…). Các đơn vị cần thông báo và 
gửi kế hoạch họp hội đồng (thời gian, đường link…) tới Phòng KHCN&MT-TCKH 
để Phòng tham dự, hỗ trợ kỹ thuật. 

− Thời gian họp hội đồng tuyển chọn: Từ ngày 16/8 đến hết ngày 30/8/2021. 
3. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 
Hỗ trợ về kỹ thuật, nội dung và các thông tin khác, xin vui long liên hệ: CV. 

Nguyễn Thị Thúy Trinh, Phòng KHCN&MT-TCKH; Email: 
phongkhcn@hcmue.edu.vn; trinhntt@hcmue.edu.vn; Điện thoại: 0903 369 612. 

Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị thông báo rộng rãi cho các cá nhân có 
đăng ký tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2021 thuộc đơn vị 
mình biết và tổ chức thực hiện đúng tiến độ. 

Trân trọng./.  
 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN&MT-TCKH 
- Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- PHT. Cao Anh Tuấn (để b/c); (Đã ký) 
- Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH.   
 Nguyễn Vĩnh Khương 
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