PHỤ LỤC SỐ 01
STT

Ký hiệu phụ lục

Nội dung phụ lục

1

PL1/B1a-PĐXĐH

Phiếu đặt hàng dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học

2

PL1/B1b-PĐXNV

Phiếu đặt hàng dùng cho dự án SXTN

3

PL1/B2a-PĐXNV

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho đề tài hoặc đề án

4

PL1/B2b-PĐXNV

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho dự án SXTN

5

PL1/B3-THĐX

Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất

6

PL1/B5-PNXĐX

Phiếu nhận xét đề xuất nhiệm vụ KH&CN

7

PL1/B6-PĐGĐX

Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN

8

PL1/B8-BBHDDM

Biên bản Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN

9

PL1/B10-ĐĐK

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN

10

PL1/B11a-TMĐTƯD

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

11

PL1/B11b-TMĐTXH

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và nhân văn

12

PL1/B11c-TMDASX

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm

13

PL1/B11d-TMĐAKH

Thuyết minh đề án khoa học

14

PL1/B13-LLKH

Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN

15

PL1/B14-LLCGTN

Lý lịch khoa học chuyên gia KH&CN

16

PL1/B15-XNPH

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN

17

PL1/B17a-PNXUD

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài NC ứng dụng

18

PL1/B17b-PNXXH

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài XHNV

19

PL1/B17c-PNXDA

Phiếu nhận xét hồ sơ dự án SXTN

20

PL1/B18a-PĐGUD

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài NC ứng dụng

21

PL1/B18b-PĐGXH

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài XHNV

22

PL1/B18c-PĐGDA

Phiếu đánh giá hồ sơ dự án SXTN

23

PL1/B21-BBHĐTM

Biên bản họp HĐ xét duyệt thuyết minh và dự toán

24

PL1/B22-GUQ

Giấy Ủy quyền

25

PL1/B27-BCĐK

Báo cáo định kỳ

26

PL1/B31a-HDBCND

Hướng dẫn báo cáo nội dung nghiên cứu

27

PL1/B31b-HDBCTH

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp

28

PL1/B31c-HDBCTT

Hướng dẫn báo cáo tóm tắt

29

PL1/B32-TTKQNC

Thông tin kết quả nghiên cứu

30

PL1/B36a-NXKQUD

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài NC ứng dụng

31

PL1/B36b-NXKQXH

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài XHNV

32

PL1/B37-ĐGKQNC

Phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

33

PL1/B38-BBĐGNT

Biên bản họp HĐ tư vấn đánh giá nghiệm thu

34

PL1/B39-BCHTHS

Báo cáo hoàn thiện hồ sơ

PHỤ LỤC SỐ 02
STT

Ký hiệu phụ lục

Nội dung phụ lục

1

PL2/B2a-PĐXNV

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN

2

PL2/B3-THĐX

Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất

3

PL2/B5-PNXĐX

Phiếu nhận xét đề xuất nhiệm vụ KH&CN

4

PL2/B6-PĐGĐX

Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN

5

PL2/B7-BBKP

Biên bản kiểm phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN

6

PL2/B8-BBHDDM

Biên bản Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN

7

PL2/B11a-TMĐTƯD

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

8

PL2/B11b-TMĐTXH

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và nhân văn

9

PL2/B13-LLKH

Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN

10

PL2/B15-XNPH

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN

11

PL2/B17a-PNXUD

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài NC ứng dụng

12

PL2/B17b-PNXXH

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài XHNV

13

PL2/B18a-PĐGUD

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài NC ứng dụng

14

PL2/B18b-PĐGXH

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài XHNV

15

PL2/B21-BBHĐTM

Biên bản họp HĐ xét duyệt thuyết minh và dự toán

16

PL2/B22-GUQ

Giấy Ủy quyền

17

PL2/B27-BCĐK

Báo cáo định kỳ (sử dụng PL1/B27-BCĐK)

18

PL2/B31a-HDBCND

Hướng dẫn báo cáo nội dung nghiên cứu (sử dụng PL1/B31aHDBCND)

19

PL2/B31b-HDBCTH

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp (sử dụng PL1/B31b-HDBCTH)

20

PL2/B31c-HDBCTT

Hướng dẫn báo cáo tóm tắt (sử dụng PL1/B31c-HDBCTT)

21

PL2/B32-TTKQNC

Thông tin kết quả nghiên cứu (sử dụng PL1/B32-TTKQNC)

22

PL2/B36a-NXKQUD

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài NC ứng dụng

23

PL2/B36b-NXKQXH

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài XHNV

24

PL2/B37-ĐGKQNC

Phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

25

PL2/B38-BBĐGNT

Biên bản họp HĐ tư vấn đánh giá nghiệm thu

26

PL2/B39-BCHTHS

Báo cáo hoàn thiện hồ sơ

27

PL2/B41-BBBGSP

Biên bản bàn giao sản phẩm

PHỤ LỤC SỐ 03
STT

Ký hiệu phụ lục

Nội dung phụ lục

1

PL3/B2a-PĐXNV

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN

2

PL3/B3-THĐX

Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất

3

PL3/B11a-TMĐTƯD

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

4

PL3/B11b-TMĐTXH

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và nhân văn

5

PL3/B13-LLKH

Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN

6

PL3/B17a-PNXUD

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài NC ứng dụng

7

PL3/B17b-PNXXH

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài XHNV

8

PL3/B18a-PĐGUD

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài NC ứng dụng

9

PL3/B18b-PĐGXH

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài XHNV

10

PL3/B21-BBHĐTM

Biên bản họp HĐ xét duyệt thuyết minh (sử dụng PL2/B21BBHĐTM)

11

PL3/B31a-HDBCND

Hướng dẫn báo cáo nội dung nghiên cứu (sử dụng PL1/B31aHDBCND)

12

PL3/B31b-HDBCTH

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp (sử dụng PL1/B31b-HDBCTH)

13

PL3/B31c-HDBCTT

Hướng dẫn báo cáo tóm tắt (sử dụng PL1/B31c-HDBCTT)

14

PL3/B32-TTKQNC

Thông tin kết quả nghiên cứu (sử dụng PL1/B32-TTKQNC)

15

PL3/B36a-NXKQUD

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài NC ứng dụng

16

PL3/B36b-NXKQXH

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài XHNV

17

PL3/B37-ĐGKQNC

Phiếu đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

18

PL3/B38-BBĐGNT

Biên bản họp HĐ tư vấn đánh giá nghiệm thu (sử dụng PL2/B38BBĐGNT)

19

PL3/B41-BBBGSP

Biên bản bàn giao sản phẩm

PHỤ LỤC 05
STT

Ký hiệu phụ lục

Nội dung phụ lục

1

PL5-ĐĐK

Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

2

PL5-BTH

Bảng tổng hợp đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

3

PL5-ĐCNC

Đề cương nghiên cứu

4

PL5-PNXĐC

Phiếu nhận xét đề cương NCKH

5

PL5-PĐGĐC

Phiếu đánh giá đề cương NCKH

6

PL5-HDBCTK

Hướng dẫn Báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên

7

PL5-PĐGKQ

Phiếu đánh giá kết quả NCKH

8

PL5-PNXKQ

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài NCKH

