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ỨU KHO HỌ

Ngày ban hành:
20/06/2017
Lần ban hành: 01

1. Đơn vị và cá nhân có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội
dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành theo sự chỉ đạo của Hiệu
trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Nam Định.
3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu
cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm
soát. Cán bộ, viên chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông
tin khi cần.
NƠI NHẬN: (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)

X

Hiệu trƣởng

X

Phó Hiệu trƣởng

X

Các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm
heo dõi tình trạng sửa đổi (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)
Trang

Hạng mục sửa đổi
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óm tắt nội dung hạng mục
sửa đổi

Qui trình quản lý NCKH

QT.05/QLKHĐBCL

I. Mục đích:
- Đề xuất, đăng ký, thực hiện và nghiệm thu các đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ
khoa học và công nghệ (KH&CN), các cấp tại trƣờng gọi tắt là đề tài;
- Đảm bảo tính khả thi và tính thực tiễn ứng dụng của đề tài;
- Đảm bảo đủ năng lực và phƣơng tiện, thiết bị của đơn vị, cá nhân để thực hiện
đề tài.
II. Phạm vi áp dụng:
Áp dụng trong việc đề xuất hoặc đăng ký đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KH&CN
cấp cơ sở hoặc đƣợc cấp trên giao bao gồm: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai
ứng dụng KH&CN, nghiên cứu chế tạo mô hình thiết bị và làm đồ dùng dạy học
trong Trƣờng
III. Tài liệu viện dẫn:
- Quyết định số 228/QĐ-CĐCNNĐ ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trƣởng
trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc Ban hành Quy định hoạt động khoa
học công nghệ Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
- Qui chế chi tiêu nội bộ trong đại hội công nhân viên chức hàng năm của
Trƣờng cao đăng Công nghiệp Nam Định
- Thông tƣ số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ Công Thƣơng v/v: qui
định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thƣơng
- Thông tƣ liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ
Tài Chính, Bộ KH&CN Hƣớng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí
đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nƣớc.
-Thông tƣ liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ
Tài Chính, Bộ KH&CN Hƣớng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học
& công nghệ sử dụng ngân sánh nhà nƣớc
-Thông tƣ số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 ban hành qui định về hoạt
động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
- Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực KH&CN.
IV. Thuật ngữ và từ viết tắt:
4.1 Giải thích thuật ngữ:
-“Đề tài”: Những nội dung nghiên cứu chuyên biệt, các sáng kiến, giải pháp,
mô hình, … giải quyết một vấn đề chuyên môn;
- “Dự án”: Một đề tài hay một số các đề tài, có thể liên ngành, bao hàm cả
nhiệm vụ phát triển các kết quả đạt đƣợc từ các đề tài nghiên cứu đã đƣợc nghiệm thu
nhằm tạo ra nội dung hoàn chỉnh, giải quyết một nhu cầu cụ thể trong hoạt động thực
tiễn, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ kinh tế - xã hội;
- “Nhiệm vụ KH&CN”: Những đề tài, dự án KH&CN đƣợc cấp trên giao (đặt
hàng).
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QT.05/QLKHĐBCL

ừ viết tắt:
- BM

Biểu mẫu

- KHCN & HTQT

Khoa học công nghệ & hợp tác Quốc tế

- TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

- QĐ

Quyết định

- CV

Công văn

- VB

Văn bản

- HĐ

Hợp đồng

- BM

Biểu mẫu
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V. Nội dung qui trình:
Trách
nhiệm
Các đơn
vị Phòng,
Khoa,
Trung
tâm

Phối
hợp

Giáo viên

rình tự công việc

Đăng ký nhiệm vụ
NCKH
cấp Khoa

Lập Danh mục đề
xuất đề tài NCKH

P.QLKH
&ĐBCL

Mô tả chi tiết

1.
M.01.QT.05/QLKH&ĐBCL

2.
M.02.QT.05/QLKH&ĐBCL

3.
Chủ
nhiệm đề
tài

Hiệu
Trƣởng/
Hội đồng
khoa học

Nhóm
nghiên
cứu

P.QLKH
&ĐBCL

+ M.03a.QT.05/QLKH&ĐBCL

Xây dựng
đề cƣơng TM

Góp ý
đề cƣơng

+ M.03b.QT.05/QLKH&ĐBCL

4.
- M.04a. QT.05/QLKHĐBCL
- M.04b. QT.05/QLKHĐBCL
- M.05.QT.05/ QLKHĐBCL hoặc M.06.QT.05/ QLKHĐBCL

5.
Hiệu
Trƣởng

Hiệu
trƣởng

P.QLKH
&ĐBCL

Chủ
nhiệm đề
tài

Phê
duyệt

Ký hợp đồng
NCKH

6.
M.07.QT.05/QLKH&ĐBCL

7.
Chủ
nhiệm đề
tài

Nhóm
nghiên
cứu

Triển khai, thực
hiện đề tài

Trƣởng
Khoa
P.QLKH
&ĐBCL

Chủ
nhiệm đề
tài

Kiểm tra tiến độ
thực hiện đề tài
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8.
- M.07.QT.05/QLKH&ĐBCL
- M.08.QT.05/P.QLKH&ĐBCL

Qui trình quản lý NCKH
Trách
nhiệm

Phối
hợp

QT.05/QLKHĐBCL

rình tự công việc

Mô tả chi tiết
9.

Chủ
nhiệm đề
tài

Nhóm
nghiên
cứu

Viết báo cáo
tổng kết
10.

Hội đồng
Nghiệm
thu
Nhóm tác
giả đề tài

Nhóm
nghiên
cứu

Nghiệm
thu

- M.09a.QT.05/ P.QLKH&ĐBCL

- M.09.QT.05/KHCN
- M.09b.QT.05/ P.QLKH&ĐBCL

- M.09c.QT.05/ P.QLKH&ĐBCL
11.

Hiệu
trƣởng

Chủ
nhiệm đề
tài

P.QLKH& P.TC-KT
ĐBCL
Khoa

Thanh lý
Hợp đồng

12.

Lƣu hồ sơ
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* Mô tả quy trình theo dạng bảng:
STT
1

ông việc
Đăng ký
NCKH
cấp Khoa

Ngƣời thực hiện
Các đơn vị
Phòng, Khoa,
Trung tâm

2

Lập Danh mục
P.QLKH&ĐBCL
đề tài NCKH

3

Xây dựng
đề cƣơng
Thuết Minh

4

5

6

7

Góp ý đề
cƣơng

Duyệt đề
cƣơng
Ký hợp đồng
NCKH

Quy trình
- Cá nhân lập phiếu đăng ký đề tài KH&CN (Hƣớng dẫn
đăng ký nghiên cứu khoa học theo
- Khoa gửi danh sách về phòng QLKH&ĐBCL
Tổng hợp danh sách các đề tài NCKH toàn trƣờng, báo cáo
Hiệu trƣởng.

Biểu mẫu
M.01.QT.05/QLKH&ĐBCL

M.02.QT.05/QLKH&ĐBCL

Chủ nhiệm đề tài

- Chủ nhiệm đề tài họp nhóm nghiên cứu, phân công xây dựng + M.03a.QT.05/QLKH&ĐBCL
+ M.03b.QT.05/QLKH&ĐBCL
đề cƣơng chi tiết, tổng hợp theo mẫu

Hiệu Trƣởng/Hội
đồng xét duyệt

- M.04a.
QT.05/QLKHĐBCL
- M.04b.
QT.05/QLKHĐBCL
- M.05.QT.05/
QLKHĐBCL hoặc
M.06.QT.05/ QLKHĐBCL

Hiệu Trƣởng

Hiệu Trƣởng và
chủ nhiệm đề tài

Triển khai,
Chủ nhiệm đề tài
thực hiện đề tài Và nhóm nghiên
cứu

- Hiệu Trƣởng/HĐ tổ chức Xét duyệt góp ý đề cƣơng: Nội
dung, tính sáng tạo, tính ứng dụng, tiến độ, sản phẩm, kế
hoạch tài chính, nhân sự…;
-P.QLKH&ĐBCL trình các đề cƣơng lên Hiệu Trƣởng duyệt
nghiên cứu (nếu là đề tài cấp cơ sở)
- Hiệu trƣởng duyệt và gửi bản tổng hợp đề xuất lên cơ quan
quản lý trên cơ sở ( nếu là đề tài đăng ký cấp trên cơ sở)
- Ký hợp đồng NCKH với chủ nhiệm đề tài . ( nếu là đề tài
cấp Cơ sở)
- Ký HĐ với cơ quan quản lý : nếu là đề tài cấp trên cơ sở
đƣợc cấp trên cơ sở duyệt
- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện
đề tài.
- Phòng QLKH&ĐBCL giám sát tiến độ thực hiện;
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8

Kiểm tra tiến
Trƣởng Khoa
độ thực hiện đề
P.QLKH&ĐBCL
tài

-Tổ chức Hội thảo KH đề tài các cấp (nếu có)
- Kiểm tra tiến độ theo đăng ký về nội dung nghiên cứu và
M.07.QT.05/QLKH&ĐBCL
thanh quyết toán tài chính của đề tài theo
- Báo cáo tiến độ lên cơ quản quản lý trên cơ sở ( nếu là đề
tài cấp trên cơ sở)

9

Hoàn thiện
báo cáo tổng
kết

- Chủ nhiệm đề tài phải hoàn thành báo cáo tổng kết theo
nội dung đề cƣơng đã đƣợc duyệt nộp P.QLKH&ĐBCL,

10

Nghiệm thu

11

Thanh lý hợp
đồng

12

Lƣu hồ sơ

Chủ nhiệm đề tài

- Hội đồng nghiệm
thu
- Nhóm tác giả đề
tài
- Hiệu trƣởng
- Chủ nhiệm đề
tài
P.QLKH&ĐBCL
và đơn vị liên
quan

- P.QLKH&ĐBCL thành lập HĐ tổ chức nghiệm thu, trình
Hiệu trƣởng duyệt
- Thành viên HĐ thảo luận, phản biện và bỏ phiếu theo
thang điểm và các tiêu chí tại phụ lục
- Ghi biên bản, công bố kết quả bỏ phiếu ,xếp loại đề tài Nếu là đề tài cấp trên cơ sở thì gửi biên bản họp hội đồng đề
nghị nghiệm thu cấp trên cơ sở
- Chủ nhiệm đề tài hoàn tất thanh quyết toán tài chính
- Hiệu trƣởng và chủ nhiệm đề tài ký thanh lý hợp đồng đề
tài cấp cơ sở
Lƣu hồ sơ theo qui định của nhà nƣớc
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M.08.QT.05/QLKH&ĐBCL

- M.09a.QT.05/
P.QLKH&ĐBCL
- M.09b.QT.05/
P.QLKH&ĐBCL

- M.09c.QT.05/
P.QLKH&ĐBCL

Qui trình quản lý NCKH

QT.05/QLKHĐBCL

VI. HỒ SƠ:
ên hồ sơ

STT
1
2

3
4
5

6

7
VII.

Tài liệu viện dẫn tại mục
III
Quyết định giao nhiệm vụ
danh mục đề tài NCKH
năm
Hợp đồng NCKH mỗi đề
tài kèm theo đề cƣơng
thuyết minh
Quyết định thành lập hội
đồng KHCN cấp cơ sở
Biên bản họp hội đồng
đánh giá nghiệm thu cấp
cơ sở mỗi đề tài
Báo cáo thuyết minh tổng
hợp kết quả nghiên cứu
của đề tài
đề tài đề tài đề tài
Biên bản thanh lý hợp
đồng NCKH

ơn vị, cá nhân
lƣu

Nơi lƣu

hời gian
lƣu

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

Trƣởng phòng

P.QLKH&ĐBCL

5 năm

PHỤ LỤ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ên biểu mẫu
Mẫu Phiếu đăng ký đề tài KH&CN (Hƣớng
dẫn đăng ký, đề xuất đề tài)
Danh mục đề tài đƣợc duyệt
Mẫu Đề cƣơng chi tiết đề tài KHCN
Mẫu Dự trù vật tƣ thực hiện đề tài
Mẫu Quyết định xét duyệt đề tài NCKH
Mẫu Phiếu đánh giá đề cƣơng đề tài KHCN
cấp Cơ sở
Mẫu Phiếu đánh giá đề cƣơng đề tài cấp Khoa
Mẫu Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề tài
NCKH các cấp
Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH
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Mã số
M.01.QT.05/QLKHĐBCL
M.02.QT.05/QLKHĐBCL
M.03a.QT.05/QLKHĐBCL
M.03b.QT.05/QLKHĐBCL
M.04a.QT.05/QLKHĐBCL
M.04b.QT.05/QLKHĐBCL
M.04c.QT.05/QLKHĐBCL
M.05.QT.05/ QLKHĐBCL
M.06.QT.05/ QLKHĐBCL

Qui trình quản lý NCKH
10
11
12
13
14

QT.05/QLKHĐBCL

Mẫu Biên bản hội thảo đề tài KHCN (nếu có)
Mẫu Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề
tài NCKH các cấp
Mẫu QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài
NCKH cấp CS
Mẫu Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH
cấp CS
Mẫu Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài
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M.07.QT.05/ QLKHĐBCL
M.08.QT.05/ QLKHĐBCL
M.09a.QT.05/QLKHĐBCL
M.09b.QT.05/QLKHĐBCL
M.09c.QT.05/QLKHĐBCL

