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Só:0/TB-�HSPTDTTHN 
THONG BÁÁO 

vÁ viçe thu hÕ so Báo cáo tng kéi/Báo cáo ti¿n dÙ thye hiÇn �Á tài KH&CN, Sáng 
kien kinh nghiÇm câp co so n�m hoe 2021-2022

Kính gi: Các don vi, cá nhân trong toàn truong 

C�n cu Quyêt �Ënh sô 48/QD-�HSPTDTTHN ngày 12/01/2021 cça HiÇu truóng 
Trong Dai hÍc Su ph¡m Thè dåc ThÁ thao Hà NÙi vÁ viÇc ban hành Quy �Ënh vê quån lý 
ho¡t �Ùng Khoa hÍc và Công nghêÇ - Sß hïu tri tuÇ cça Tuong D¡i hÍc Su pham TDTT 
Hà Noi; 

Thyrc hien Kê ho¡ch so 504/KH-�HSPTDTTHN ngày 20/9/2021 cça Truong �ai 
hoc Su pham TDTT Hà NÙi vê ho¡t dÙng Khoa hÍc và Công nghÇ n�m h0¢ 2021-2022,

Phòng Quan y Khoa hÍc - Hop tác Quoc té và Thu viÇn thông báo ké ho¡ch thu hô 
so Báo cáo tong kêtBáo cáo tién �Ù thuc hiÇn �Á tài KH&CN, Sáng kién kinh nghiÇm cáp 
co sò n�m hÍc 2021-2022 cu thê nhu sau: 

1. Hô so tong k¿t dÁ tài KH&CN câp co sö: 
Moi de tài nop 07 quyên báo cáo tòng két (bán in, khÑ A4) và 07 tóm tát báo cáo 

tong kêt (b£n in, khô A5) (theo mau quy �inh), sån phâm �ê tài theo thuyêt minh �ã dugc 
phê duyêt, bàn mêm hô so. 

2. Hô so Báo cáo tiên �Ù �è tài KH&CN cáp co sö: 

Môi dê tài nÙp 07 bån in báo cáo tiên �Ù (theo mâu quy dinh), sån phâm �ê tài theo 
thuyêt minh �ã �uoc phê duyÇt tinh �ên thÝi diêm báo cáo tiên �Ù, bàn mêm hô so. 

3. Hò so Báo cáo tông k¿t sáng kiÃn kinh nghiÇm: 
Moi SKKN nÙp 07 quyên báo cáo tông kêt (bàn in, theo mâu quy dinh). 
4. Thoi han nÙp hô so 
Han cuôi nhn hô so: 17h00 ngày 31/5/2022.

5. Dja chi nhn hô so: 
Hò so gii v� Phòng QLKH-HTQT&TV theo dia chi: Nguy¿n ThË Vân - chuyên viên- Phong QLKH-HTQT&TV, SÐT: 0979685195, Email: vannguyen2tk@gmail.com Ghi chú: Các biêu máu duge d�ng tái trên website: https://hupes.edu.vn/bieu-mau- khcn.html

Noi nhan: 
-BGH (de b/c); 
- Các don vj trong toàn truÝng, 
-Website: https://hupes.edu.vn/ 
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