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QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 
(V/v: Ban hành các quy định về hoạt động NCKH&CN cấp Trường) 

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 

  

            Căn cứ quyết định số 685/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 16/2/2004 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị; 

      Căn cứ Quy định số 419/TTG ngày 21/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản 

lý nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

            Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/8/2005 và quyÕt ®Þnh sè 

08/2000/Q§-BGD&§T ngµy 30/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

quản lý đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-BXD ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu phát triển KHCN ngành Xây dựng; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức–Hành chính, Trưởng phòng Khoa học và 

Quan hệ quốc tế; 

  

QUYẾT ĐỊNH 

            

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này các quy định về hoạt động và quản lý khoa 

học, bao gồm: 

1) Quy định về hoạt động và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp 

Trường; 

2) Quy định về biên soạn giáo trình giảng dạy; 

3) Quy định về thể thức nghiệm thu đề tài cấp Trường tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ 

sở; 

4) Quy định về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 

            Điều 2: Quyết định này có hiệu lực trong nội bộ nhà trường kể từ ngày ký; 

            Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Phân hiệu Thừa Thiên 

Huế  và toàn bộ cán bộ công nhân viên Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
  
  
Nơi nhận: 

- Như điều 3 

- Lưu VP 
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