
 

 

 
B1-1-ĐONTC 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NCKH  
 

 

Kính gửi: ……………………………………. 

 
 Căn cứ thông báo của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn & Viện Nghiên 

cứu Châu Á về việc tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 

Đề tài, Dự án NCKH năm …., chúng tôi: 

 

(Họ và tên, năm sinh, học vị, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại cá nhân đăng ký 

tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm Đề tài, Dự án NCKH) 

 

 

 

 

 

 

 

xin đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án NCKH: 

 
               

Thuộc lĩnh vực KH&CN:  

 

của Chương trình:           

 

  Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án 

NCKH gồm: 

 

1. Thuyết minh đề tài theo biểu B1-2-TMĐT, hoặc Thuyết minh dự án 

NCKH theo biểu B1-2-TMDA; 

2. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án 

NCKH theo biểu B1-3-LLTC; 

3. Lý lịch khoa học của ......
1
 cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia 

                                                           
1
  Ghi số người đăng ký tham gia thực hiện chính đề tài, dự án NCKH.  



chính Đề tài, Dự án NCKH theo biểu B1-4-LLCN; 

4. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp 

nghiên cứ theo biểu B1-5-PHNC - nếu có phối hợp nghiên cứu; 

5. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn 

khác (nếu có kê khai huy động vốn từ nguồn khác);  

6. Các văn bản khác (nếu có). 

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ 

sơ này là đúng sự thật.  

 

       Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm       
    CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM  

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NCKH 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 


