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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Số: 243/ĐHSP-KHCN&MT-TCKH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021 
V/v Giới thiệu thành viên tham gia HĐTC 

 đề tài/nhiệm vụ KH&CN 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 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. Đến nay, Trường đã nhận được 
55 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (danh mục đính kèm). Triển khai kế hoạch 
họp các hội đồng tuyển chọn, Trường kính đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất 
danh sách Hội đồng tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2021 
về Trường qua Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học 
(Phòng KHCN&MT-TCKH). Cụ thể: 

1. Hồ sơ đề xuất 

- 01 danh sách chung (mẫu TC.01). 

- 01 đề xuất Hội đồng tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường 
năm 2021 (mẫu TC.02). (Hội đồng gồm 07 thành viên, trong đó có ít nhất 03 thành 
viên ngoài đơn vị và 09 thành viên đối với đề tài/nhiệm vụ trọng điểm, đặt hàng). 

Danh sách 55 hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ 
KH&CN cấp Trường năm 2021 xem tại website:  
http://phongkhcn.hcmue.edu.vn/. 

Hồ sơ đề xuất đề nghị gửi về email Phòng KHCN&MT-TCKH tại địa chỉ: 
phongkhcn@hcmue.edu.vn. 

2. Thời gian và tiến độ 

- Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất: Từ ngày 01/8 đến hết ngày 10/8/2021. 

- Thời gian tổ chức đánh giá tuyển chọn: Tháng 8/2021. 

3. Chi tiết liên hệ: CV. Nguyễn Thị Thúy Trinh – Phòng KHCN&MT-
TCKH; Điện thoại: 0903 369 612. 
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Kính đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị 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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