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THÔNG BAO 
V vic dàng k d tài nghiên cilit khoa h9c cp ci s& näm 2023 

Kmnh gü'i: Các khoa, phông, ban trirc thuc Truông 

Can cir vào k hoch boat dng Khoa h9c và Cong ngh (KH&CN) näm 2023, 
Tnthng f)ai  hçc Xây dimg Ha Nii (DHXDHN) thông báo gi:ri các khoa, phOng, ban ye kê 
hoach dang k d tài nghiên ci.'ru khoa hQc (NCKH) cp ca si näm 2023 nhi.r sau: 

1. Quy djnh chung 

- D tài NCKH cp Co sâ yêu cAu phü hp vOi các djnh hi.ràng phát triên 
KI-I&CN cüa Trithng (tang cung cong b6 trong và ngoài nuOc, sang ch, giâi pháp 
h0u Ich, san phm tng ding thirc tin, san phm phiic vt cong tác quán l cüa Tnrong), 
là Co si hInh thành các nhim vii KH&CN cp cao han (cap quc gia, b, tinh thành 
ph& qu Nafosted,...). 

- Mi can hO,  giáng viên di.rçic dang k chU tn ti da 01 d tài và không dng 
thii là chU trI d tài cp BO GD&DT, cp cci sâ tai  thii dim clang k. 

2. Yêu cii ci. th 

a. D tài ctp tru-ông 

- Yêu cu 01 bài báo dang trén tap chI trong nuâc duc HOi  dng giáo sii nhà 
ni.róc tInh dim và tixcing dixang (tnir d tài ph%ic vi cong tác quãn 1 cüa Trixng và cüa 
mOt s dan vj dc thü: Khoa Giáo chic qu6c phong, Bô mon GDTC, Bô mon Ngoai 
ngü; Khoa L 1un chInh trj yeu cu bài báo có chi s ISSN và tuang throng). Bài báo 
có lôi cam on ca quan tài trçi là Tri.thng DHXDFIN. 

- U'u tiên dành cho các giãng viên tré. 

- Thai han  thc hin d tài là 12 tháng và tInh khi hrqng NCKH sau khi d tài 
dugc nghim thu dat  yêu câu. 

b. D tài c4p trw&ng trQng dim logi 1 - Cong ngh và Quán lj 

- Yêu cAu 01 bài báo clang trên tap  chI trong nuOc duc HOi  dng giáo su nhà 
ni.rOc tInh dim va tiscing dixang, khuyn khIch htràng dn 01 nhóm sinh viên NCKH 
(tnir d tài phiic viii cOng tác quãn 1 cüa Tnr?ing). Bài báo có Ru cam on co quan tài trçu 
là Trtthng DHXDFIN. 

- Uu tiên d tài dành cho các nghiên ciru sinh là can bô ca hüu hotc phiic v11 giâi 
quy& cac vAn d thirc tin cUa Tnr?ng. Uu tiên các d tài có giái pháp Cong ngh mOi, 
cong ngh tim nang. 

- Thôi han  thrc hin d tài là 12 thang và tInh kh6i hrqng NCKH sau khi kim 
tra tin dO và sau khi d tài duçcc nghim thu dat  yêu cAu. 
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c. Dê tài cap trzt&ng trQng dim logi 2 - Cong b quc t s& h1cu trI tue 

- Yêu cu 01 bài báo trên tp chi quc th thuc danh m1c ISI/Scopus, trong dO 
cO tác giá chInh thuOc  Tnthng DH.XDHN và liii cam on co quan tài trci là Trithng 
DI-[XDHN; hoc 01 sang ch& giãi pháp hUu Ich vOi chü dcm là Tnthng DHXDHN và 
dja chi tác giá chInh thuc Trueing DHXDFIN. 

- Thii hin th%rc hin d tài tr 12 dn 24 tháng. Trueing se kiêm tra tin d trirOc 
mi dct tInh khi krqng NCKH d xác djnh khi lucmg thirc hin. 

3. Quy trinh däng k và xét duyt 

- Các khoa, phông, ban trin khai dang k, tp hcip các d xut d tài (theo mu 
Phy lyc 1) truâc ngày 05/12/2022. 

- HOi dng cp khoa h9p dánh giá theo thir tii .ru tiên các d xut và tng hçp 
vào biên bàn (theo inOu Phy lyc 2). K& qua g1i v PhOng KH&CN truâc ngày 
12/12/2022 d tng hcp. 

- Truâc ngày 23/12/2022, Hi dng cp tru1ng hp d xét duyt các d xuAt. 

- Trrnrc ngày 3 1/12/2022, PhOng KH&CN kt hcTp vói các dcm vj va ChU nhim 
d tài hoàn thin d cuang d trInh Ban Giám hiu phê duyt. 

- Lixu y: Müc kinh phi thirc hin d tài và mt s yêu cAu cii th di vài san 
phm se duc thông báo trong qua trInh xét duyt. 

D nghj các don vj trin khai thirc hin theo k hoch nêu trên./. 
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