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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ  

tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, 

chuyển giao công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2012 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên 

cứu khoa học”; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 06 năm 2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá 
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nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 

năm 2015 của liên Bộ: Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn 

định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.  

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác 

quốc tế, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các tập thể và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Vụ: KH&CN, KHTC (để báo cáo); 

- Chủ tịch Hội đồng Trường (để báo cáo); 

- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, KHCN&HTQT.VNG. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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