
Mẫu: Thuyết minh công nhận Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đơn vị……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

      

 

THUYẾT MINH CÔNG NHẬN 

NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

1. Tên nhóm nghiên cứu:……………………………………..  
2. Tên và chức danh khoa học của trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên 

(với các vị trí công tác và công việc cụ thể):  

Họ và tên Vị trí công Vị trí công việc Ký 

(học hàm, tác (ví dụ) xác 

học vị)   nhận 

PGS.TS Trưởng nhóm - Tổ chức các  hoạt  động chuyên  môn,  đối  

Nguyễn  ngoại và các hoạt động khác.  

Văn A  -  Phát  triển  Hướng  nghiên  cứu,  phát  triển  

  nhiệm vụ KHCN theo hướng.  

…. Phó   Trưởng Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn,  
 nhóm hành chính của nhóm hàng năm  

…. Thành viên Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và đối  
  ngoại của nhóm hàng năm  

…. Thành viên Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và tài  
  chính của nhóm hàng năm  

…. Thành viên Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và hành  

  chính của nhóm hàng năm   
3. Thành tích khoa học công nghệ của trưởng nhóm (theo tiêu chí đăng ký 

Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh của từng loại hình cụ thể).  
4. Thành tích khoa học của cả nhóm nghiên cứu trong 3 năm gần nhất (liệt kê 

các sản phẩm khoa học theo tiêu chí đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh).  
5. Mục tiêu nghiên cứu trong giai đoạn 03 năm (kể từ khi đăng ký) thể hiện 

theo các tiêu chí trong điều kiện công nhận của Hướng dẫn, đồng thời bám sát định 
hướng nghiên cứu ưu tiên và Chiến lược KH&CN của đơn vị và của ĐHQGHN.  

6. Nội dung nghiên cứu trong giai đoạn 03 năm thể hiện bám sát mục tiêu 
nghiên cứu.  

7. Các đề xuất về nhu cầu đầu tư, hợp tác nếu được công nhận  
8. Cam kết thực hiện của nhóm nghiên cứu và của đơn vị 
- Nhóm nghiên cứu:  
- Đơn vị: 

 

Thủ trưởng Đơn vị 
(Ký và đóng dấu) 

 
Hà Nội, ngày… tháng… năm ……  

Trưởng Nhóm 

nghiên cứu mạnh  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


