HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG QUẢN LÝ
KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC
Số: 06 /KH -KHHT
V/v: Lập kế hoạch hoạt động NCKH
năm 2019 đối với cán bộ, giảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Các Khoa, viện Đào tạo quốc tế và các Phòng ban/Trung tâm
Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2019
đối với cán bộ giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển, phòng Quản lý
Khoa học và Hợp tác đề nghị các đơn vị và các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và
các Phòng /Trung tâm trực thuộc Học viện cùng các cán bộ giảng viên có liên
quan phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:
- Đối với các cá nhân Giảng viên: Nộp Đề xuất kế hoạch nghiên cứu trong
năm 2019 (Đề xuất đề tài, Đề án khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu
khác..). Nội dung định hướng nghiên cứu đối với các đề tài, đề án khoa
học đã được nêu tại Văn bản số 03/CV-KHHT ngày 27/6/2018 của
phòng Khoa học - Hợp tác và gửi tới các đơn vị của Học viện.
- Đối với các đơn vị: Nộp Kế hoạch họat động nghiên cứu khoa học của
đơn vị mình về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác ( theo phụ lục).
- Thời hạn nộp: Trước ngày 25/9/2018 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc
Học viện.
Nếu quá thời hạn nêu trên đơn vị nào không gửi kế hoạch sẽ chịu trách nhiệm
trước Ban Giám đốc Học viện.
Xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc (để b/c);
- Lưu: KH-HT (2 bản);
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