
 

 

UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

 

Số: 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hậu Giang, ngày         tháng       năm  

 

THÔNG BÁO 
Nộp minh chứng về nghiên cứu khoa học 

để tính quy đổi giờ cho viên chức năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/8/2005 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-CĐCĐ ngày 26/12/2019 của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hậu Giang Quy định về nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐCĐ ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐ Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường CĐCĐ Hậu Giang. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo đến Ban Giám hiệu, lãnh 

đạo các phòng, khoa chức năng triển khai cho viên chức của đơn vị mình quản lý 

biết và thực hiện nội dung như sau: 

- Nộp minh chứng về Nghiên cứu khoa học để tính quy đổi giờ cho viên chức 

năm học 2020 - 2021 (nộp 2 bản photo có đầy đủ thông tin như trang bìa; mục lục; 

nội dung bài báo khoa học, bài hội thảo khoa học được đăng trên các viện, 

trường…). 

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/7/2021. 

- Địa điểm: Phòng NCKH - HTQT & DN (Nộp cho cô Hà Thị Thúy) 

- Sau thời gian nêu trên không nộp hồ sơ, minh chứng về nghiên cứu khoa học 

thì viên chức không có quyền khiếu nại về sau. 

Đề nghị các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc và viên chức của Trường thực 

hiện tốt tinh thần nội dung thông báo này. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 
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