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THÔNG BÁO 

V/v nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học năm 2022  

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-CĐNGT ngày 17/02/2022 của Trường Cao 

đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang về Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

năm 2022, Nhà trường thông báo đến toàn thể CBVC của trường về thời gian 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp khoa, trường năm 2022 như sau: 

1. Kế hoạch nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp khoa 

- Nộp báo cáo tiến độ đề tài: Trước ngày 20/10/2022; 

- Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp khoa: Trước ngày 01/11/2022; 

- Thời gian báo cáo nghiệm thu dự kiến: Trước ngày 08/11/2022; 

- Hoàn thành và nộp hồ sơ sau khi nghiệm thu (bao gồm cả bài báo, tác 

phẩm nghệ thuật…): Trước ngày 15/11/2022. 

2. Kế hoạch nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp trường 

- Nộp báo cáo tiến độ đề tài: Trước ngày 20/10/2022; 

- Thời gian nộp sản phẩm: Ngày 15/11 /2022; 

- Thời gian báo cáo nghiệm thu dự kiến: ngày 18/11 /2022; 

- Hoàn thành và nộp sản phẩm sau khi nghiệm thu: ngày 25/11/2022. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ, sản phẩm 

Phòng Đào tạo - NCKH (Đ/c Cao Thanh Huyền; P102 - nhà A). 

Trên đây là Thông báo của Nhà trường về nghiệm thu đề tài, công trình 

nghiên cứu khoa học năm 2022. Đề nghị các đơn vị thông báo tới toàn thể cán 

bộ, giảng viên trong đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có gì vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời với lãnh đạo Nhà trường 

(thông qua Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học) để giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh 
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