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BO GLkO DVC  vA DAO TiO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TRIJ?ING BAI HQC XAY DUNG  HA NQI Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

Sc3/TB-DHXDHN Ha N5i, ngay2  3  thángl I nàm 2022 

THÔNG BAO 
V vic kéo dài thôi hin dãng k d tài 

Nghiên ciru khoa hçc sinh viên näm hçc 2022-2023 

Kinh gü'i: Các dmi vi trong trithng 

Can ci'r Quyêt djnh s 231/QD-DHXDI-rN cüa Hiu tri.rông Tn.thng Di 
h9c Xây drng Ha Ni ngày 17/3/2022 ye viêc Ban hành Quy djnh ye hot dng 
nghiên ciru khoa h9c cüa sinh viên Trung Dai  h9c Xây dirng Ha NOi; 

Can cr thông báo s6 639/TB-DHXDHN ngày 28/9/2022 v vic triM khai 
hot dng Nghiên cüu khoa h9c Sinh vien näm h9c 2022 - 2023; 

Tru?ing Dai  h9c Xây drng Ha Ni thông báo dn các dcm vj v vic kéo dài 
thi hn däng k dê tài Nghiên cüu khoa h9c sinh viên näm h9c 2022-2023, c the 
nhu sau: 

- Kéo dãi th?ñ hn däng k thirc hin dé tài NCKH Sinh vien nãm hQc 
2022-2023 den ht ngày 15/12/2022. 

- Tru*c ngày 22/12/2022: Các Khoa xét duyt và gCri danh rniic thng hçip b 
sung ye Phông KH&CN. Các dê tài duçc xét duyt bat dâu triên khai tr 
tháng 01/2023. 

- Tháng 5/2023: Các Khoa triM khai kim tra tiM do thuc hin d tâi, gcri kt 
qua kiêm tra ye PhOng KH&CN (sJ có thông báo chi tiêt ké hogch thtc hin,). 

- Tháng 11/2023: Các Khoa t chirc chm sa kháo; tp hp báo cáo thng kt, 
file báo cáo torn tat và danh sách Hi dông nghim thu dê tái NCKH sinh viên giri 
ye Phông KH&CN. Hi nghj KH&CN sinh viên näm h9c 2022-2023 dir kiên dixçic 
to chirc vào tháng 12/2023. 

D khuyM khIch, t?o  diM kin cho cac sinh viên näm cui thirc hin d tài 
NCKH Sinh vien, ngoài dot nghim thu dê tài vào tháng 12/2023, Nhã tru?ng së 
xem xét to chirc them mt dat nghim thu vào tháng 6/2023 cho các dê tài d hoàn 
thành nghien ciru và có nguyen v9ng nghim thu sam. 

Nhà trtthng d nghj các dan vj thông báo k hoch trên dn các giáng viên, sinh 
viên trong dan vjy 

Noi nhân: 
- Nhr trên; 
- http://khcn.huce.edu.vn; 
-Lsu:VT,KHCN. 
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