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THÔNG BÁO 
ve viÇe tuyên chÍn to chúre, cá nhân chù tri thyc hiÇn �ê tài khoa hÍe 

và công nghÇ câp BÙ n�m 2023 

Thuc hien Quyét dinh só 1195/QÐ-BGD�T ngày 28/4/2022 cùa BÙ truong BÙ Giáo 
duc và Dào tao vÁ viçc phê duyêt danh muc �Á täi khoa hÍc và công nghê câp BÙ d·t hàng 
cua Bo Giáo dåe và �ào t¡o �é �ua ra tuyên chon thyc hiÇn të n�m 2023; 

Can cu cong v�n sÑ 1824/BGDÐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 cua BÙ Giáo dåc và 

Dao tao ve viÇc huóng ��n tuyên chÍn to chúrc, cá nhân chù tri thårc hiÇn �ê tài khoa hÍc 
và cong nghÇ câp bÙ n�m 2023. 

Truong Dai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi thông báo tuyèn chÍn tô chúe cá nhân chù 
tri thurc hien 02 dê tài khoa hÍc và công nghÇ câp BÙ sau: 

1. "Nghien cru co sö lý lun và thre tiÃn �e phát triên bên vng thê dye thê 
thao cho hÍc sinh, sinh viên" thao cho hÍe sinh, sinh viên 

*uge ien de phat triën bên ving the dåe thÃ 

2. "Giäi pháp nâng cao chát luyng �Ùi ngû giáo viên giáo dåc thê chât o các 
trurong trung hoe co sö khu vye Trung du Bac BÙ dáp úng yÁu câu cüa chrong trinh 
pho thong mói" 

Trrong Dai hÍc Su pham TDTT Hà NÙi thông báo phuong thúc và kê ho¡ch thåc 
hien viÇc tuyên chÍn nhu sau: 

1. Phuomg thúc tuyên chÍn duoc thåc hiÇn theo quy dËnh t¡i Thông tu sô 
11/2016/TT-BGDÐT ngày 11/4/2016 cça BÙ Giáo duc và �ào tao ban hành Quy �Ënh vê 
quan ly de tài khoa hÍe và công nghÇ câp BÙ cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o. Chi tiêt xin xem 
1ai Trang thông tin diÇn të cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o. 

2. Ho so tham gia tuyên chÍn dugc xây dyrng theo mâu do BÙ Giáo dåc và �ào t¡o 
ban hanh kèm theo Thông tu nêu trên; 

3. Noi nhan hô so: Hô so �äng ký tham gia tuyên chon dugc gëi theo duong buu 
dien (ngày nhn hô so là ngày dên cça buru kiÇn) ho·c gri truc tiêp dên dËa chi: Phòng 
Quan ly Khoa hoc - Hop tác quôc tê và Thu viÇn Trurong �ai hÍc Su pham TDTT Hà NÙi 

(táng 3, nhà 9 tâng). 
4. Thoi han nhn hóso: thöi h¡n cuôi cùng nhân hô so ��ng ký tuyen chon là 17h00 

ngay 16/5/2022. 
Moi chi tiêt xin liên hÇ: �/c Ngô Xuân �úc, SDT: 0915678956, Email 

nxduc .hupes@moet.edu.vn ho·c d/c Nguyen ThË Vân, SÐT: 0979685195, Email: 

vannguyen2k@gmail.com./. 

Noi nhn: 
BGH (dé biét); 

- Các don vË (�é thåc hiÇn); 
Luu VT. QLKH. 
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