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            Kính gửi: - Các Khoa, Viện; 

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (CITE) 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Kinh tế -                 
ĐHQGHN thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên năm học 2019 –                
2020 tới các đơn vị. 

Trong năm học 2019 – 2020, các công trình đạt giải xuất sắc tại Hội nghị                
NCKH sinh viên cấp Trường sẽ được đề cử đi đăng ký tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ                   
toàn thế giới (YSI Global Plenary) do Tổ chức Sáng kiến học giải trẻ (YSI) của Viện                
tư duy kinh tế mới Hoa Kỳ (INET) tổ chức dự kiến vào tháng 3/2020 tại Budapest. Do                  
đó, thời gian triển khai hoạt động NCKH sinh viên sẽ từ tháng 10/2019 đến tháng                
1/2020 (Kế hoạch lịch trình chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công Văn này) .  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đề nghị các Khoa, Viện và Trung tâm               
cùng phối hợp với Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển thực hiện các                 
công việc liên quan đến việc triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019                 
– 2020. Cụ thể như sau:  

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động NCKH sinh viên của 
Khoa, Viện, Trung tâm năm học 2019 - 2020; Kế hoạch được gửi về Phòng NCKH & 
HTPT bản cứng và bản mềm qua email:  maimtt@vnu.edu.vn trước ngày 08/10/2019;  

2. Tổ chức buổi phát động, hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của sinh               
viên liên quan tới hoạt động nghiên cứu khoa học; 

3. Theo dõi sát sao và triển khai đúng tiến độ hoạt động nghiên cứu khoa               
học sinh viên. 

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quan tâm thực hiện theo đúng tiến                
độ; động viên, khích lệ giảng viên và sinh viên tích cực tham gia và đạt kết quả cao./. 

 
 

Nơi nhận :  
- Như trên; 
- Phòng ĐT, P.KHTC (để phối hợp thực hiện); 
- Lưu: VT; NCKH; M8. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
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PHỤ LỤC: 
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020 

(Kèm theo Công văn số 3007 /ĐHKT-NCKH ngày 03 tháng 10  năm 2019) 
 

Thời 
gian Nội dung công việc 

Đơn vị chịu  
trách nhiệm 

Đơn vị phối hợp 

03/10/2019 
 

Công văn, kế hoạch triển khai hoạt       
động NCKH của sinh viên năm      
học 2019 – 2020 tới các đơn vị 

P.NCKH&HTPT  

08/10/2019 

Các Khoa, Viên, Trung tâm gửi kế       
hoạch chi tiết triển khai hoạt động       
NCKH SV tại đơn vị gửi P.NCKH       
& HTPT 

Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

P.NCKH&HTPT 

15/10/2018 
(Dự kiến) 

Tổ chức Hội nghị phát động nghiên       
cứu khoa học sinh viên toàn trường 

P.NCKH&HTPT Các Khoa, Viện,   
Trung tâm; Hội   
Sinh viên 

Tháng 
10/2019  

Các Khoa, Viện, Trung tâm     
thông báo, phát động, triển khai,      
thực hiện hoạt động NCKH SV đến       
toàn thể giảng viên & sinh viên tại        
đơn vị 

Các Khoa, Viện,   
Trung tâm; Hội   
Sinh viên 

 
P.NCKH&HTPT 

Từ 10/2019  
đến hết  
12/2019 

Sinh viên thực hiện đề tài      
nghiên cứu khoa học 

Sinh viên, giảng   
viên hướng dẫn 

Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

Từ 12/2019  
đến 01/2020 

Các đơn vị lập Kế hoạch và       
dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị        
NCKH SV cấp Khoa/Viện/trung    
tâm gửi về P.NCKH&HTPT. 

Thời hạn: 15 ngày trước     
ngày tổ chức Hội nghị NCKHSV      
cấp Khoa/Viện 

Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

P.NCKH&HTPT 

Quyết định tổ chức và thành      
lập Hội đồng đánh giá công trình       
NCKH SV cấp Khoa/Viện/Trung    
tâm 

P.NCKH&HTPT Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

Chậm nhất  
10/1/2020 

Hoàn thành Hội nghị NCKH     
SV cấp Khoa/Viện/Trung tâm 

Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

 

P.NCKH&HTPT  



Chậm nhất  
ngày 
15/01/2020 

Các Khoa/Viện/Trung tâm   
nộp danh sách và sản phẩm công       
trình NCKH SV cấp đơn vị đề cử        
tham dự Hội nghị NCKH SV cấp       
Trường lên P.NCKH&HTPT  

Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

P.NCKH&HTPT  

20/01/2020 
Hội nghị NCKH Sinh viên     

cấp Trường 
P.NCKH&HTPT Các Khoa, Viện,   

Trung tâm; Hội   
Sinh viên 

30/01/2020 
(Dự kiến) 

Gửi hồ sơ các công trình đạt       
giải cao tham dự Hội nghị các nhà        
Khoa học trẻ do YSI (INET) tổ       
chức  

P.NCKH&HTPT Các Khoa, Viện,   
Trung tâm; Sinh   
viên 

Trước ngày  
15/4/2020 

Gửi công trình tham gia     
NCKHSV cấp ĐHQGHN và các     
giải thưởng khác 

P.NCKH&HTPT Các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

Tháng 
5/2020 

Hoàn thiện hồ sơ thanh     
quyết toán  

P.NCKH&HTPT, 
các Khoa, Viện,   
Trung tâm 

Phòng Kế hoạch   
Tài chính 

 

 

 


