
BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 

20………… 

Tên đề tài:…………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………...                          

Chủ nhiệm đề tài:  …………………………………………………………………….. 

Căn cứ quyết định số:               /QĐ-YDHP ngày      tháng      năm 20…. của Hiệu 

trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc thành lập Hội đồng Khoa học 

nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 20…., Hội đồng đã tiến hành họp để đánh giá, 

nghiệm thu đề tài vào hồi ……ngày……tháng….. năm……. tại trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng. 

Các thành viên Hội đồng có mặt: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Tổ thư ký: .................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Các thành viên Hội đồng vắng mặt:        

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Các cán bộ tham gia thực hiện chính: . 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

NỘI DUNG NGHIỆM THU: 

1. Đọc quyết định thành lập Hội đồng: …................................................................. 

2. Chủ tịch hội đồng điều khiển buổi nghiệm thu. 

3. Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt bản báo cáo tổng kết đề tài (có báo cáo toàn 

văn kèm theo). 

4. Các thành viên trong hội đồng và những người tham dự buổi nghiệm thu đã trao 

đổi về kết quả nghiên cứu của đề tài, sau đó Hội đồng đã họp riêng để trao đổi 



về nội dung, phương pháp và kết quả của đề tài, đã đi đến nhất trí kết luận như 

sau: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

5. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá kết quả như sau: 

Ban kiểm phiếu của Hội đồng gồm: 

1. ......................................        

2. ......................................               

 Tổng số phiếu phát ra : ........ phiếu  

Tổng số phiếu thu vào : ........ phiếu  

Số phiếu hợp lệ  : ........ phiếu  

Số phiếu không hợp lệ : .........phiếu 

 Kết quả đánh giá: 

 Đạt loại xuất sắc : ........ phiếu    

Đạt loại khá  : ........ phiếu    

Đạt loại yêu cầu : ........ phiếu      

Không đạt yêu cầu, đình chỉ nghiên cứu: ....... phiếu 

 Kết quả đề tài đạt loại: ........................... 

6.  Hội đồng đã đề nghị: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

       Hải phòng, ngày      tháng    năm 20…    

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG        THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA 

CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI 
 


