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PHỤ LỤC 3 
CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ THAM GIA SƠ TUYỂN 

Mẫu 3.1 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
(tham gia sơ tuyển năm 2014) 

  
1. Tên đề tài, dự án: (cần rõ ràng và ngắn gọn) 
2. Tên và địa chỉ liên lạc của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm: (gồm học vị, chức danh 
khoa học và chức vụ nếu có, địa chỉ, điện thoại, E-mail để thuận tiện khi liên lạc) 
3. Thuộc chương trình: (ghi rõ tên chương trình) 
4. Cơ quan chủ trì: (tên cơ quan, địa chỉ, điện thoại) 
5. Cơ quan và cán bộ phối hợp chính:  

5.1. Cơ quan phối hợp chính (nêu rõ phối hợp giải quyết vấn đề cụ thể) 
5.2. Cán bộ phối hợp chính 

  
TT Họ và tên 

(Học vị và chức danh KH) 
Chuyên ngành Cơ quan 

 công tác 
Chữ ký xác 

nhận tham gia 
đề tài 

1         
2         
3         
4 …….       

  
6. Tên các đơn vị đặt hàng hoặc ứng dụng kết quả nghiên cứu: (kèm văn bản xác nhận) 
7. Tính cấp thiết của đề tài, dự án: (nêu rõ lý do thực hiện đề tài, dự án; ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn của đề tài, dự án) 
8. Mục tiêu của đề tài, dự án: 
9. Nội dung của đề tài, dự án: 
10. Phương pháp tiến hành:  
11. Sản phẩm của đề tài, dự án:  
12. Phương thức phổ biến hoặc chuyển giao kết quả nghiên cứu - triển khai:   
13. Thời gian thực hiện: (tối đa không quá 24 tháng, riêng các đề tài nghiên cứu giống 
cây, giống con và nghiên cứu liên quan đến cơ thể con người có thể lâu hơn nhưng 
không quá 36 tháng) 
14. Kinh phí dự kiến: (tổng kinh phí, trong đó cụ thể nguồn ngân sách thành phố, 
nguồn khác nếu có) 

  
 
       Cơ quan chủ trì                                Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài 

            (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký và ghi rõ họ tên, học vị) 
  
 
 

Lưu ý: Mẫu phiếu đăng ký (trình bày không quá 15 trang đánh vi tính, khổ giấy A4) 
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Mẫu 3.2 
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN   

 
1. Họ và tên: 

2. Năm sinh:                                                             3. Nam/Nữ: 
 
4. Chức danh khoa học:                                           Năm được phong chức danh 
KH: 
    Học vị:                                                                  Năm đạt học vị: 
5. Chức danh nghiên cứu:                                       Chức vụ (Nếu có) 

6. Địa chỉ nhà riêng:  
 
7. Điện thoại: Cơ quan:                       ; Nhà riêng:                      ; Di động:  

8. Fax:                                                    E-mail:  

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, Dự án:  

     Tên người Lãnh đạo Cơ quan:                                   

     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan: 

     Địa chỉ Cơ quan:  
 

10. Quá trình đào tạo 
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học    

Thạc sỹ    

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa 
học 
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11. Quá trình công tác 
 

Thời gian  

(Từ năm ... đến 
năm...) 

Vị trí công tác 
Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

    

    

    

12. Các công trình công bố chủ yếu  
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án 
tuyển chọn trong 5 năm gần nhất) 
 
TT Tên công trình 

(bài báo, công 
trình...)  

Là tác giả hoặc   
là đồng tác giả  

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công 
bố 

1     

2     

     

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  
 (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 
TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

2   

   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian  

(bắt đầu - kết 
thúc) 

1    

2    
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15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu 
có) 
 

Tên đề tài, dự án, 
nhiệm vụ khác đã  

chủ trì 

Thời gian  
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương 
trình  

(nếu có) 

Tình trạng 
 đề tài 

(đã nghiệm 
thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

    
Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ khác đã tham 
gia 

Thời gian  
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương 
trình  

(nếu có) 

Tình trạng 
 đề tài 

(đã nghiệm 
thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

    

16. Giải thưởng  
(về KH-CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu 
có) 
 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   

17. Thành tựu hoạt động KH-CN và sản xuất kinh doanh khác  
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
 
 
 

.........................., ngày ....... tháng ....... năm 2014 
 
Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng 

ký chủ nhiệm  đề tài, dự án SXTN 
(Xác nhận và đóng dấu) 

 
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần 

thiết để Ông, Bà ...... chủ trì thực hiện đề 
tài, dự án  

 
 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án 
SXTN 

(Họ tên và chữ ký) 
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Mẫu 3.3 
 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ  ĐỀ TÀI 

  
1. Tên tổ chức (cơ quan): 

2. Chức năng hoạt động: 

3. Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến đề tài, dự án tham gia sơ tuyển: 

4. Kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu trong 5 năm gần nhất  

5. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến đề tài, dự án tham gia sơ tuyển 

(nhà xưởng, trang thiết bị chủ yếu) 

6. Khả năng huy động cộng tác viên khác cùng tham gia nghiên cứu 

7. Khả năng thuê mướn cơ sở vật chất kỹ thuật (nếu phải thuê mướn) 

  
                                                           TP.Hồ Chí Minh , ngày .........tháng ......năm 2014 
                                                                                        Thủ trưởng 
                                                                 Cơ quan đăng ký chủ trì đề tài, dự án 
                                                                         (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 

 


