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NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

STT 
Các bước 

thực hiện 

Trách nhiệm 

Căn cứ thực hiện Kết quả/Biểu mẫu 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Thực hiện Phối hợp 

1 

Thông báo cho các 

đơn vị về việc kê 

khai Khối lượng 

NCKH 

QLKH&HTQT 
TCCB, 

Các đơn vị 

- Kế hoạch tổng kết 

năm học  

 

- Thông báo (Hiệu trưởng 

ký) 
 

Để phục vụ 

công tác 

tổng kết, 

đánh giá thi 

đua, khối 

lượng được 

tính theo 

năm học. 

Đối  tượng 

là toàn thể 

CBGV. 

 

Để phục vụ 

cho công tác 

xét lương 

của năm tiếp 

theo, khối 

lượng được 

tính theo 

năm hành 

chính. Đối 

2 

Tổng hợp khối 

lượng NCKH của 

đơn vị 

Khoa, Xưởng, Bộ 

môn 
Giảng viên 

- Bảng kê khai khối 

lượng NCKH của 

cá nhân, của từng 

cán bộ, GV theo 

mâu của phòng 

QLKH&HTQT 

- Minh chứng khối 

lượng NCKH 

tương ứng với 

bảng kê khai  

- Bảng tổng hợp khối 

lượng NCKH của đơn vị 

(bản cứng, bản mềm) 

- Các minh chứng 

 

3 
Tổng hợp, kiểm tra 

khối lượng NCKH 
QLKH&HTQT Các đơn vị 

- Bảng tổng hợp 

khối lượng NCKH 

của đơn vị (bản 

cứng, bản mềm) 

- Các minh chứng  

- Bảng tổng hợp khối 

lượng NCKH của toàn 

bộ cán bộ, giảng viên 

trong trường 
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STT 
Các bước 

thực hiện 

Trách nhiệm 

Căn cứ thực hiện Kết quả/Biểu mẫu 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

Thực hiện Phối hợp 

- Quy chế quản lý 

hoạt động KHCN 

- Danh mục các tạp 

chí được tính điểm 

công trình 

tượng là TS, 

PGS 

4 

Công khai Bảng 

tổng hợp khối 

lượng NCKH của 

toàn bộ cán bộ, 

giảng viên trong 

trường 

QLKH&HTQT Toàn trường 

- Bảng tổng hợp 

khối lượng NCKH 

của toàn bộ cán bộ, 

giảng viên trong 

trường 

- Gửi bản mềm Bảng tổng 

hợp khối lượng NCKH 

của toàn bộ cán bộ, 

giảng viên trong trường 

tới các đơn vị 

- Bảng tổng hợp ý kiến 

phản hồi của các các 

nhân, đơn vị. 
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Hoàn thiện Bảng 

tổng hợp khối 

lượng NCKH của 

toàn bộ cán bộ, 

giảng viên trong 

trường 

QLKH&HTQT Các đơn vị 

- Bảng tổng hợp Ý 

kiến phản hồi của 

các các nhân, đơn 

vị. 

- Báo cáo tổng kết khối 

lượng NCKH hoàn 

chỉnh. 

 

 


