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Hậu Giang, ngày      tháng      năm 
 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, viết giáo trình 

của tập thể, cá nhân năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo 

 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-CĐCĐ 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 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ 

tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-CĐCĐ ngày 26/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường CĐCĐ Hậu Giang về việc ban hành Quy định về nghiên cứu khoa học của 

cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

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

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo đến các phòng, khoa chức 

năng; các đơn vị trực thuộc; viên chức quản lý; giảng viên, giáo viên; HSSV đăng 

ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; viết giáo trình của tập thể, cá nhân năm 

học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Các đơn vị trực thuộc trường; viên chức quản lý; giảng viên, giáo 

viên; học sinh, sinh viên. 

2. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 10/2021 đến hết 07/2022. 

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí nhà trường không đủ đảm bảo cho thực hiện tất 

cả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, do đó kinh phí thực hiện đề tài được 

thông qua Hội đồng xét duyệt đề cương. 

4. Hồ sơ bao gồm: 

4.1. Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học 

- 01 phiếu đề xuất đề tài (Đính kèm mẫu 1-NCKH). 

- 01 mẫu đề cương thuyết minh đề tài NCKH (Đính kèm mẫu 2-NCKH) 

4.2. Đăng ký viết Giáo trình 

- 01 Phiếu đề xuất viết Giáo trình (Đính kèm mẫu 1-Giao trinh) 

- 01 mẫu đề cương viết Giáo trình (Đính kèm mẫu 2-Giao trinh) 

- 01 mẫu đề cương chi tiết viết Giáo trình (Đính kèm mẫu 3-Giao trinh) 



Vào https://hgcc.edu.vn -> Download biểu mẫu -> Chọn đơn vị cần xem -> 

Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế & Doanh nghiệp. 

(Căn cứ phiếu đăng ký đề tài NCKH, viết giáo trình Phòng NCKH - HTQT & 

DN sẽ cung cấp các biểu mẫu, quy định có liên quan để thực hiện). 

5. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/10/2021. 

6. Địa điểm nộp: Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và Doanh 

nghiệp (cô Hà Thị Thúy, số điện thoại: 0918.279.772) 

7. Quyền lợi: Các tập thể, cá nhân tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

trường; viết giáo trình được hưởng quyền lợi theo quy định. 

Trường CĐCĐ Hậu Giang đề nghị các đơn vị triển khai đến viên chức quản lý; 

giảng viên, giáo viên, người lao động; học sinh, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trường; viết giáo trình năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo 

để tổng hợp và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa chức năng; 

- Giảng viên, giáo viên, NLĐ; 

- Học sinh, sinh viên; 

- Lưu: VT, NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 
 

https://hgcc.edu.vn/
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