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QUYÉT DÐINH 
Ban hành Quy trinh triên khai thure hiÇn và quän lý de tài Khoa hÍe và Công nghÇ câp Khoa t¡i Truong �ai hÍc Kiên Giang 

HIEU TRUÖNG TRUONG DAI HOC KIËN GIANG 
Can ci Quyét dinh só 758/QD-TTg ngày 21 tháng 5 n�m 2014 cça Thiù 

tuóng Chinh phùi vê viÇe thành lap Truong Dai hÍc Kiên Giang; 
C�n cu Nghi quyét sÑ 11/NO-HÐT ngày 1l tháng 6 n�m 2020 cça HÙi 

dong truomg Truong �¡i hoc Kiên Giang vé viÇc ban hành Quy ché Tó chúc và 
hogt dong cça Truong �¡i hoc Kiên Giang; 

C�n ce Luât Khoa hÍc và Công nghê ngày 18 tháng 6 n�m 2013; 
C�n cu Thông tr só 19/2012/TT-BGDÐT ngày 01 tháng 6 n�m 2012 cua 

BÙ Giáo duc và �ào t¡o v¿ viÇc ban hành Quy dinh vê hoat dong nghiên cinu 
khoa hoc cua sinh viên trong các co sd Giáo duc dai hoc; 

C�n ct Quoyét dinh só 51/0Ð-DHKG ngày 03 tháng 3 n�m 2016 cua HiÇu 
truong Truong D¡i hoc Kiên Giang ve viec ban hành Quy chê quän lý hoat 
dong khoa hÍc và công nghe tai Truong Dai hoc Kiên Giang; 

Can ciu Huóng dân só 06/HD-DHKG ngày 12 tháng 6 n�m 2020 cça HiÇu 
truong Trwong Dai hoc Kiên Giang Huóng dân ve viec Xây dung quiy trinh �im 
báo chât lugng giáo duc tai Truong Dai hoc Kiên Giang 

Theo de nghË cça Truóng phòng Phong Hop tác và Khoa hoc Công nghe 
QUYÉT DINH: 

Dieu 1. Ban hành kèm theo.Quyêt dËnh này là Quy trinh triên khai thåre hien và quân lý �ê tài Khoa hÍc và Công nghÇ câp Khoa t¡i Truong �gi hÍe Kiên Giang. 

Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiÇu lrc kê të ngày ký. 
Diêu 3. Truong phòng Phông Hop tác và Khoa hÍc Công ngh, Truong phong Phòng Kê ho¡ch - Tài chính, L�nh �¡o các Khoa chyyên môn, các �on vË 



2 

thuoc, tryrc thuÙc Truòng �¡i hoc Kiên Giang, các tô chéc và cá nhân có len 

quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt djnh.này./. 

Noi nhan: 

-Nhu Dieu 3; 
Ban Gián hiÇu, 
- L�nh d¡o các Phòng, Khoa, Vien, Trung tâm; 

- BBT website;

- Luu: VT, HTKHCN.|L 

CH TRUÖNG 

TRUONG 
DAI DAI HOC 

KIEN GIANG/A 

Nguyen Tuán Khanh 



BO GIÁO DUC VÀ �ÅO TAO 

TRUONG DAI HOC KIÊN GIANG 
cONG HOA X HOI CHj NGHÍA VIET NAM 

Doc lap-Ty do -Hanh phúc 

QUY TRINH 
Triên khai thrc hiÇn và quan lý dê tài Khoa hÍc và Công nghÇ 

eâp Khoa tai Trrong D¡i hÍc Kiên Giang 
(Ban hành kem theo Quyét dinh só 129/QD-�HKG ngày lt 12 /2020 

cia Hieu trvong Truong Dai hoc Kiên Giang) 

Myc 1 

NHUNG VÁN DÈ CHUNG 
1. Myc dích 

Quy dinh trinh ty, tho tåc thrc hiÇn ��ng ký, triên khai, nghiÇm thu và công bo 
ket quå các dê tài Khoa hÍc và Công nghÇ câp Khoa và t¡o su thông nhât trong viÇc 
quan ly dê tài Khoa hÍc và Công nghÇ câp Khoa theo quy dinh t¡i Truòng �ai hoc 
Kien Giang. 

2. Pham vi áp dång 

Quy trinh này áp dång �ôi vÛi sinh viên, hÍc viên cao hoc, nghiên cru sinh 
dang hoc tàp t¡i Truong D¡i hÍc Kiên Giang là chù nhiÇm dÃ tài Khoa hÍc và Công 
nghe câp Khoa; các don vi, cá nhân có liên quan trong ho¡t dÙng nghiên cru khoa 

ho theo quy dËnh t¡i Truong �ai hÍc Kiên Giang. 

3. C�n cé pháp lý 

a) Thông tu só 19/2012/TT-BGDDT ngày 01 tháng 6 n�m 2012 cça BÙ Giáo dåc 
và �ào tao vê viÇc ban hành Quy �Ënh vê ho¡t �Ùng nghiên cúu khoa hÍc cça sinh viên 
trong các co sß Giáo dåc �ai hÍoc. 

b) Quyêt dinh sô S1/QÐ-�HKG ngày 03 tháng 3 n�m 2016 cça HiÇu truông 

Truong Dai hoc Kiên Giang vê viÇc' ban hành Quy chê quån lý ho¡t �ông Khoa hÍc và* 
Công nghe Truong �ai hÍc Kiên Giang. 

c) Huóng dan sô 06/HD-DHKG ngày 12 tháng 6 n�m 2020 cça HiÇu truong 
Trrong Dai hÍc Kiên Giang Huóng dân vê viÇc Xây dumg quy trinh �âm bào chât 
lrong giáo dåc t¡i Truong �ai hÍc Kiên Giang. 

4. Ch viêt t�t trong nÙi dung quy trinh 
Chú nhiem �ê tài: CNÐT 
Giang viên huóng dân: GVHD 
- HÙi �ông Khoa hÍc và �ào t¡o câp Khoa: HDKHDTCK 

Hoi �ông tu vân �ánh giá, nghiÇm thu dÃ tài Khoa hÍc và Công nghÇ câp Khoa: 

HÐNTCK 
HÙi dông tu vân tuyên chon tó thúc, eá nhâD chú tri �ê tài Khoa hÍe và Công 
nghÇ cåp Khoa: HÐTCCK 
- HÙi �ông tu vân xác �Ënh danh mye d� tài Khoa hÍc và Công nghÇ câp Khoa: 

HDXÐDMCK 



- Khoa hÍc và Công nghÇ: KHCN

Phong Hop táç và Khoa hÍc Công nghÇ: P.HTKHCN 

Phòng Kê ho¡ch - Täi chính: P.KHTC 

Sinh viên, hÍc viên, nghiên círu sinh: SV, HV, NCS 
- Thuyêt minh �ê tài: TM 

Muc 2 
NQI DUNG QUY TR*NH 

1. Luru do 
Trinh tr thåc hiÇn Trách nhiÇm Thoi Hô so 

Buoc 
gian Bieu mau 

-P.HTKHCN; 
Thông báo vi¿t �Á xuât) -Khoa chuyën 03 ngày 

môn. 

- CNÐT; Mau 01, 02- 
2 Viêt dè xuât 15 ngày 

-GVHD. KHCNCK 

Không dông ý 
-Hieu truong, 
-P.HTKHCN; Mau 03, 04 

3 Phê duyÇêt �ê xuât 20 ngày 
-HÐKHÐTCK; 
-HÐXÐDMCK. 

KHCNCKK 

Dong 
Thông báo viêt TM Khoa chuyên môn| 03 ngày 

Mau 05, -CNDT 5 Viêt TM 15 ngày 06,08- 
-GVHD 

KHCNCK 
-P.HTKHCN; 

Bao ve và hoàn thiÇn -HÐKHÐTCK; 

h Mâu 07, 09 
20 ngayKHCNCK 

TM 6 -HÐTCCK; 
Không �òng y-CNÐT; 

-GVHD 

Phê duyÇt TM 
và ky hop dông 

-Hiçu truong 
-P.HTKHCN; 
-P.KHTC; 
-HDKHÐTCK; 
-CNÐT. 

15 ngày 

Dong 
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-P.KHTC; 
Theo hop Mäu 10, 11, 12 dông dã 

ký két 

P.HTKHCN; 
Thurc hiÇn deè täi 

8 |-HDKHDTCK; KHCNCK 
-CNDT; 
-GVHD. 

P.HTKHCN; Mâu 

Nghiêm thu �ê tài P.KHTC; 13,14,15,16,17, 
9 -HÐKHDTCK; 10 ngày 18,19,20- 

-HÐNTCKK; KHCNCK 
Không dông -CNDT. 

-Hieu truong, 
Ký xác nhn hô so 

sau nghiÇm thu 
Lanh �¡o Khoa; 

10 -HÐKHÐTCK; 05 ngày 

-P.HTKHCN; 
Dong -CNDT. 

Mau 21- D�ng ký st dång 

kêt qua 05 ngày11 CNDT 
KHCNCK 

Không dông 

-HiÇu truóng, Mau GCN- 
12 Cáp giay chúmg nhân 

05 ngày 
-P.HTKHCN. KHCN 

Dong y 
-CNÐT; 

13 Thanh lý hop �ông 05 ngày 
-P.KHTC. 

-P.HTKHCN; 
Luu trï hô so �è tài 

14 -HÐKHÐTCK; 

-CNDT 

2.Mô tà chi tiêt quy trinh 

Broe Trinh ty thyc hiÇn Trách nhiÇm 

1 Thông báo viêt �Ã xuât 

Dâu tháng 8 h�ng n�m, P.HTKHCN thông báo �én t¥t|-P.HTKHCN;
cà các Khoa thuÙc Truòng vê viÇc �ê xuât �ê tài KHCN-Khoa 

câp Khoa. 
chuyên 

mön. 
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Buóc Trinh ty thyc hiÇn Trách nhiÇm 

2 Viét dÁ xuát 

Trong 15 ngày kê tër ngày thông báo �Á xuât �è tài 
KHCN eâp Khoa, CNÐT (SV, HV, NCS) hoàn thành- CNDT; 
các dè xu¥t gëi �ên HÐKHÐTCK dê tông hop danh,GVHD. mye oac �è xuát. 

3 Phe duyÇt �ê xuât 

Trong vong 05 ngày kê të ngày hêt h¡n nhn �è xuât, 
H�KHÐTCK tông hop các de xuât và thânh lp 
HDXÐDMCK �ê tuyên chon các �Á xuát �è tài KHCN HDKHÐTCK 
dua vào danh måc thrc hiÇn. 

- HDKHÐTCK; 
Hop HÐXÐDMCK. 

- HDXÐDMCK. 

HDKHÐTCK gri 01 bàn céng và file mêm danh måc 
dè xuât �e tài KHCN câp Khoa thuc hiÇn vÁ HDKHÐTCK 

P.HTKHCN 

P.HTKHCN tông hop danh muc dê xuât �ê t�i KHCN-Hiêu truröng: câp Khoa và trinh Hiçu truong phê duyÇt (Dâu tháng9 
hang n�m). - P.HTKHCN. 

Truong hop HiÇu truông không-phê duyÇt danh måc �Á | 
tài P.HTKHCN tién hành rà soát và thông bdo diÁuPHIKHCN; 

- HDKHÐTCK. chinh. 

4 Thông bao viêt thuyét nminh 

Khoa thong báo �ên CNÐT xây dång thuyêt minh �ê tàiVhe 
KHCN theo danh måc dã dugc HiÇu trrÛng phê duyÇt. 

Khoa chuyên môn 

5 Viêt thuyêt minh 

Trong vong 15 ngày (kê të ngày nhn duçc thông báo 
viêt thuyêt minh) CNÐT xây drng thuyêt minh, du toán | CNÐT; 
và hoàn thiÇn hô so �äng ký tham gia tuyên chÍn giri vë GVHD. 
HDKHÐTCK theo dúng thoi gian thông báo. 
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Buoc Trinh tr thyc hiÇn Trách nhim 

6 Bào ve và hoàn thiÇn thuy¿t minh 

Trong vong 05 ngày kê tië ngày nhn dç thuyét minh; 
HDKHDTCK thành lp HB'TCCK (mòi d¡i diÇn HDKHDTCK 
P.HTKHCN). 

- CNDT; 

- GVHD; 

- HDKHÐTCK; 
Hop HDTCCK. 

- HÐTCCK; 

- P.HTKHCN 

(Khách moi). 

Tiép thu y ki¿n cça HÙi �ông, hoàn chinh thuyêt minhCNÐT; 
dê tài, d toán chi tiêt theo biên b£n hÍp HÙi dong va- GVHD; 
nop lai 05 bÙ vÁ HÐKHÐTCK �Ã rà soát, tông hop và 
phê duyêt câp Khoa. 

- HÐKHÐTCK 

7 Phe duyÇt thuy¿t minh và ký hop �ôong 

Khoa chuyên môn tông hop �ây �ü các thuyêt minh �ä 
hoàn chinh (05 quyên/�è täi - Kèm biên bán hop Hop-Hieu truöng; 

HÐTCCK) và güi vÁ P.HTKHCN trinh HiÇu truong phê- P.HTKHCN. 

H 
GI 

duyêt. 

Truong hop HiÇu truong không phe duyêt thuyêt minh 

dê tài, .P.HTKHCN thông báo dên CNDT, P.HTKHCN 

HÐKHÐTCK �ê �iêu chinh, bô sung. 

Tham muu HiÇu truong ký quyêt dËnh giao nhiÇm vu-Hieu truÛng; 
cho các CNÐT thuc hiÇn. - P.HTKHCN. 

Gúi quyét dËnh giao nhiÇm vu và thuyêt minh da phepHTKHCN 

duyêt vê các HÐKHÐTCK. 

HÐKHÐTCK gi Bàn sao quyên thuyêt minh dã hoàn 

chinh dên P.HTKHCN (01 bÙ), �ên P.KHTC (02 bÙ) �ê |HÐKHÐTCK 
thre hiÇn luu trï và ký kêt hãp �ông. 

Thuc hiÇn so¡n thào và ký kêt hop �ông thrc hiÇn �ê tài |- HiÇu trurông; 

KHCN câp Khoa gita Truòng vói CNÐT, - CNDT; 

- P.KHTC. 
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Broc Trinh tr thye hiÇn Trách nhiÇm 

8 Thyc hiÇn �Á tài 
HDKHÐTCK theo dõi tinh hình thuc hiÇn �Á tài thông 
qua vi�e to chéc kiêm tra dËnh ký tinh tiinh thrc hiÇn decVHD 
tài 03 tháng/làn ho·c dÙt xuát và giri báo cáo vÁ 

- CNDT; 

- GVHD; 

- HDKHDTCK. 
P.HTKHCN. 

Doi vói các truong hãp trë h¡n ho·c thanh lý �ê täi tiên|- P.KHTC; 
hanh các thù tåc �Ã xu lý ho·c thanh lý theo quy dinh- CNÐT; 

cùa Truong �ai hÍc Kiên Giang. - P.HTKHCN. 

9 Nghiem thu �Á tài 

Truoc khi kêt thúc thÝi gian thuc hiÇn �è tài, 
HDKHÐTCK thành lp H�NTCK (môi �¡i diÇn |H�KHÐTCK 
P.HTKHCN, P.KHTC). 

- HÐNTCK; 

- CNÐT; 

- HDKHÐTCK; 

Hop HDNTCK. - P.HTKHCN 

(Khách mòi); 
- P.KHTC 

(Khách môi). 
Sau khi nghiÇm thu �ê tài duoc �ánh giá ò múc "Không| - P.KHTC; 

dat", Truong së tiên hành thç tyc thanh lý theo quy| -CNÐT; 

dinh. - HÐKHÐTCK. 

10 Ký xác nhn hô so sau nghiÇm thu 

Doi vói �ê tài xêp lo¡i "D¡t" tro lên, CNÐT chinh sëa hô 
so theo y kiên HÐNTCK trong Biên bàn �ánh giá,| NDT 
nghiem thu và nÙp 05 quyên báo cáo tõng kêt hoàn chinh | 

ve HÐKHÐTCK. 

CNDT 

Trong 05 ngày làm viÇc kê të ngày CNÐT �ä nÙp �ây| HiÇu truong 
du hô so sau nghiÇm thu, HDKHÐTCK tham muru L�nh | - L�nh �¡o Khoa; 

dao Khoa phê duyÇt câp Khoa và gëi 05 quyên dên| - HÐKHÐTCK; 

P.HTKHCN trinh HiÇu truong phê duyÇt. - P.HTKHCN. 

Truong hop Hiçu truöng không dông ý ky duyÇt hò so- HÐKHÐTCK;
sau nghiÇm thu cça dê tài, P.HTKHCN thông báo �¿n- P.HTKHCN; 
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Buroc Trinh ty thre hiÇn Trách nhiÇm 

CNDT, HDKHÐTCK tiÃn hàñh kiêm tra, rà soát l¡i hô- CNDT. 

SO. 

11 Däng ký sr dång kêt quä 

Hò so sau nghiÇm thu gùi �ên P.HTKHCN (01 bÙ), bao 

gom: 
+01 quyên b¯o cáo tông két hoàn chinh �ã duçc HiÇu CNÐT 

truong phê duyÇt (bånsao)
+Các sån phâm cça �ê tài theo Thuyêt minh. 

12 Câp giây chrng nhn 

Trong 05 ngày làm viÇc kê të ngày nhn �ày �ç hô so 

cua CNDT, P.HTKHCN tham muru HiÇu truong ký giây
chúng nhân vê viÇc hoàn thành nhiÇm vu KHCN cça �e| 

tài, du án và gëi 01 bån sao giây chéng nhn cho Khoa 

chuyên môn. 

- HiÇu truÝng; 

- P.HTKHCN. 

Truong hop HiÇu truong không �ông ý ký giây chímg 
nhân vê viÇc hoàn thành nhiÇm vu KHCN cùa dé tài, d P.HTKHCN 
án P.HTKHCN tiên hành kiêm tra, rà soát l�i hÑ sovà 

thông báo chinh séa hô sa �ên CNÐT (nêu có). 

13 Thanh lý hãp �ông 

CNDT nop hô so thanh lý hop �ông thrc hiÇn �ê tài vê |- CNÐT; 
P.KHTC theo huóng dân cu thê cça P.KH-TC. -P.KHTC. 
Tiên hành thanh lý hop �ông vàthanh toán chi phí thre 

hiên dê tài cho CNÐT �ôi vÛi các dê tài �ã nghiÇm 

- CNÐT; 

- P.KHTC. 

14 Luru trit hÓ so �Á tài 

P.HTKHCN phÑi hop vÛi CNÐT công bô kêt quà 
nghiên cu cça dè tài, du án trên Website cùa Truong, 
trên các phurong tiÇn thông tin d¡i chúng; dông thÝi- P.HTKHCN; 

däng ký quyên sß hïu, quyên tác già �ôi vÛi kêt quà-CNÐT.

nghien cru theo quy dinh cça pháp lut vê sß hîhu trí 

tue (nêu có). 

1 



Bróc Trinh ty thrc hiÇn Trách nhiÇm 

- HÐKHÐTCK; 

Tiên hành luru trï k¿t quå dè tai và các hô so liên quan. 
- P.HTKHCN. 

3. Phy lyc 

STT Tên bieu mâu Ký hiÇu Ghi chú 

1Phiêu dê xuát �ë tài KHCN cáp khoa Mäu 01-KHCNCK 

Danh muc �ê xuât �ê tài KHCN câp Mau 02-KHCNCK 2 
khoa 

Phiêu dánh giá �Ã xuât �ê tài KHCN 
3 Mau 03-KHCNCK 

câp khoa 
Biên bàn hop HÙi dông tu van xác dinh 

Mau 04-KHCNCK 4 
danh danh måc dê tài KHCN câp khoa 

5 Thuyêt minh �ê tài KHCN câp khoa Mau 05-KHCNCK 

Phu luc Kèm theo Biên bàn thâm dËnh 
du toán kinh phí �ê tåi KHCN câp 
Khoa 

6 Mau 06-KHCNCK 

Phiêu dánh giá thuyêt minh dè tài 
7 Mau 07-KHCNCK 

KHCN cap khoa 

Trang bia thuyêt minh �Á tài KHCN 
câp khoa Mau 08-KHCNCK 

Biên bàn hÍop HÙi �ông tu van, tuy�n 
chon to chéc, cá nhân chç tri thårc hiÇn 
de 

9 Mãu 09-KHCNCK 
tài KHCN cap 

khoa 

Báo cáo tinh hinh thåc hiÇn dê tài 
10 Mau 10-KHCNCK KHCN câp khoa 

Phieu diêu chinh dÁ tài KHCN câp 
11 

khoa 
Mau 11-KHCNCK 

Don xin không thuc hiÇn dê tài KHCN 
12 Mâu 12-KHCNCK câp khoa 

Dê nghi nghiÇm thu �Á tài KHCN câp 13 
khoa 

Mau 13-KHCNCK 

Thông tin kêt quå nghiên céru cça �ê tài 
14 Mâu 14-KHCNCK KHCN câp khoa 



Thong tin sinh viên chju trúeh nhigm 
chinh thre hien dÁ tdi MAu 15-KICNCK 

16 Mau bio cdo tóng kêt dê tài KHCN edp 
khoa 

MAu 16-KHCNCK 

Trang bla cça báo cáo tÕng két dÃtài 
17 

KHCN câp Khoa 
MAu 17-KHCNCK 

Trang phu bia cúa báo cáo tôngkêi dè 
18 

tài KHCN câp Khoa 
Mau 18-KHCNCK 

Phiêu dánh giá nghiÇm thu dê tài | 19 
KHCN câp Khoa 

Mau 19-KHCNCK 

20 Biên bån hop HÙi dông nghiÇm thu dê 
tài KHCN câp khoa 

Mau 20-KHCNCK 

Biên ban bàn giao sån phâm dê tai 
21 KHCN câp khoa 

Mau 21-KHCNCK 

Giáy chéng nhn vê viÇc hoàn thành 
22 

nhiÇm vå KHCN 
Mãu GCN-KHCN 

DyC HHËU TRUONG 
V 

TRUONG 

DAI HOC E 
KIEN GIANG/ 

Nguyén Tuan Khanh 


