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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  

            Số: 119 /TB-ĐHSPKT                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
V/v. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 

Căn cứ quy định về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, Nhà trường thông báo đến 
các đơn vị về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2021 như sau: 

- Ưu tiên đề tài có kết hợp với doanh nghiệp; 

- Ưu tiên các đề tài của nhóm nghiên cứu trọng điểm có hướng phù hợp với định hướng 

nghiên cứu đã đăng ký; 

- Ưu tiên đề tài có sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ: sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Ưu tiên, hỗ trợ kinh phí đề tài có hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh; chi mua 

nguyên vật liệu; 

- Mỗi cá nhân đăng ký tối đa 01 đề tài cấp cơ sở; Đề tài có tối thiểu 03 thành viên. 

Chi tiết về quy định và quy trình thực hiện như sau: 

1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH 

1.1.  Đề tài KHCN cấp trường 

  a) Đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm 

Đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm nhằm giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ theo định hướng trọng tâm của Nhà trường, của các đơn vị; 

Tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài: Là cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên; Có kinh nghiệm 

trong hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. 

Mức kinh phí xét duyệt dựa trên tiêu chí sản phẩm là bài báo theo bảng 1. 

Bảng 1 

TT Danh mục tạp chí KP tối đa (đồng) Ghi chú 

1 Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q1 và trong danh 

mục SCIE, SSCI) 

120.000.000   

 

2 Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q2 và trong danh 

mục SCIE, SSCI) 

90.000.000  

3 Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q3 và trong danh 

mục SCIE, SSCI) 

70.000.000  

4 Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q4 và trong danh 

mục SCIE, SSCI) 

50.000.000  

5 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ESCI/ 

Scopus. 

40.000.000  

6 Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức 

danh GS, PGS có điểm từ 0,75-1,25; Báo cáo khoa học 

được đăng toàn văn trong kỷ yếu Hội nghị quốc tế có 

mã số ISBN (tổ chức ở nước ngoài). 

25.000.000  

 

 

 

 



 

2/5

Mức kinh phí xét duyệt dựa trên tiêu chí sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ theo bảng 2. 

Bảng 2 

TT Đăng ký sở hữu trí tuệ KP tối đa (đồng) Ghi chú 

1 Bằng độc quyền sáng 

chế. 

35.000.000  - Chủ đơn: Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Tp HCM; 

 - Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài là 

CBVC của trường là tác giả thứ nhất và 

dùng địa chỉ trường. 

- Đề tài được nghiệm thu khi có Quyết 

định về việc chấp nhận đơn hợp lệ. 

2 Bằng độc quyền giải 

pháp hữu ích. 

25.000.000 

Ghi chú:  

Kinh phí hỗ trợ tối đa 220.000.000 đ (hai trăm hai mươi triệu đồng) nếu đề tài đăng ký 3 

sản phẩm: Bài báo quốc tế uy tín (thuộc nhóm Q1 và trong danh mục SCIE, SSCI), bài báo quốc 

tế uy tín (thuộc nhóm Q2 và trong danh mục SCIE, SSCI), bằng độc quyền sáng chế/giải pháp 

hữu ích. 

- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị; 

- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2021 đến 5/2022. 

           b) Đề tài NCKH cấp Trường: 

- Đề tài NCKH cấp Trường bắt buộc phải có sản phẩm là bài báo: đăng trên tạp chí quốc 

tế; đăng trên tạp chí khoa học có tính điểm trong hội đồng chức danh Giáo sư; hội nghị 

khoa học trong và ngoài nước; 

- Các khoa dựa theo kinh phí được cấp, tổ chức xét duyệt và phân bổ kinh phí cho đề tài 

theo chất lượng của sản phẩm bài báo đăng ký với mức kinh phí tối thiểu 5 triệu đồng 

và không vượt định mức của bảng 3: 

Bảng 3 

TT Danh mục tạp chí KP tối đa (đồng) Ghi chú 

1 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác có mã số 

ISSN không thuộc danh mục Web of Science/ 

Scopus, Bài báo đăng tạp chí Giáo dục Kỹ thuật có 

trong danh mục HĐ chức danh GS; Bài báo đăng 

trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh GS 

có điểm từ 0-0,5. 

15.000.000  

2 Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ 

chức danh PGS, GS có điểm từ 0-0,25, tạp chí Giáo 

dục Kỹ thuật không có trong danh mục HĐ chức 

danh GS, Báo cáo khoa học được đăng toàn văn 

trong kỷ yếu Hội nghị quốc tế có mã số ISBN (tổ 

chức trong nước), hội nghị trong nước có mã số 

ISBN. 

8.000.000  

- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị; 

- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2021 đến 5/2022. 
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           c) Đề tài NCKH dành cho giảng viên trẻ 

- Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên trẻ có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài 

báo đăng trên tạp chí, hội nghị, tham gia các giải thưởng tài năng trẻ do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức; 

- Tiêu chí để xét duyệt cho những đề tài NCKH giảng viên trẻ như sau: 

+   Giảng viên có độ tuổi dưới 35 tuổi (ưu tiên giảng viên là thạc sỹ); 

+   Sản phẩm của đề tài có bài báo đăng trên các tạp chí, hội nghị quốc tế; 

+  Tham gia giải thưởng tài năng khoa học trẻ (nếu được hội đồng nghiệm thu đề xuất). 

- Kinh phí cấp cho mỗi đề tài tối đa 20.000.000 đồng; 

- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị; 

- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2021 đến 5/2022. 

1.2 Đề tài NCKH của nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên 

a) Đề tài của nghiên cứu sinh, học viên cao học 

- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh (NCS), cao học. Năm 2021, Nhà 

trường tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ NCKH cho NCS, cao học. Tiêu chí xét duyệt cho đề 

tài NCKH của NCS, cao học là sản phẩm của đề tài phải có bài báo khoa học, tiêu chí 

xét duyệt theo Bảng 4; 

                         Bảng 4 

TT Danh mục tạp chí Kinh phí tối 

đa (đồng) 

Ghi chú 

1 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục 

ISI/Scopus. 

35.000.000 - Chủ nhiệm hoặc 

thành viên đề tài 

(học viên của 

trường) đứng đầu 

và gắn duy nhất tên 

trường ĐH SPKT 

Tp HCM 

2 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác; Bài báo 

đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức 

danh GS, PGS có điểm từ 0-1, Báo cáo khoa học 

được đăng toàn văn trong kỷ yếu Hội nghị quốc 

tế có mã số ISBN (tổ chức ở nước ngoài). 

15.000.000 

- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị; 

- Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2021 đến 5/2022. 

b) Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

- Chỉ cấp kinh phí cho những đề tài có sản phẩm có khả năng khởi nghiệp; 

- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đăng ký, 01 Thuyết minh nộp về văn phòng khoa; 

- Kết quả của đề tài sẽ trình bày trên Poster hoặc Standee; 

- 01 giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên; 

- Thời gian thực hiện từ tháng 12/2020 đến 06/2021; 

- Khuyến khích sinh viên các năm 2 và 3 tham gia NCKH (Sinh viên năm 4 không là chủ 

nhiệm của đề tài đăng ký); 

- Đối với các đề tài khi được nghiệm thu loại tốt sẽ được xem xét cấp thêm kinh phí để 

tham gia các giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Tiêu chí xét duyệt theo bảng 5. 
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              Bảng 5 

TT Danh mục tạp chí Kinh phí tối đa 

(đồng) 

Ghi chú 

1 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong hội 

đồng chức danh tính 0,75 điểm trở lên hoặc 

sản phẩm mô hình, thiết bị có hợp đồng 

chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng 

10.000.000 - Chủ nhiệm hoặc 

thành viên đề tài 

(sinh viên của 

trường) đứng đầu và 

gắn duy nhất tên 

trường ĐH SPKT Tp 

HCM 

2 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí 

không thuộc trường hợp 1, báo cáo khoa học 

đăng trên hội nghị, hội thảo hoặc sản phẩm 

mô hình, thiết bị không có hợp đồng chuyển 

giao công nghệ 

6.000.000 

3 Sản phẩm đề tài không thuộc 2 trường hợp 

trên 

3.000.000  

Ghi chú:  

Kinh phí hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) nếu đề tài sinh viên đăng 

ký 02 sản phẩm trong trường hợp 1. 

2. QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Thời gian Kế hoạch NCKH năm 2021 Thực hiện 

28/4 -> 

25/5/2020 

Đăng ký đề tài NCKH năm 2021 tại các đơn vị (cấp cơ sở: 

Đề tài cấp Trường trọng điểm, đề tài cấp Trường, đề tài dành 

cho giảng viên trẻ, đề tài của nghiên cứu sinh, học viên cao 

học và đề tài của SV). 

Các đơn vị 

25/5 -> 

05/6/2020 

Các đơn vị tiến hành sơ duyệt, nộp hồ sơ đăng ký đề tài về 

Phòng KHCN-QHQT gồm bản giấy và file (excel, word): 

- Biên bản họp đề xuất danh mục đề tài của đơn vị 

- Danh mục đăng ký đề tài cấp Trường trọng điểm, giảng 

viên trẻ, NCS, HVCH, SV;  

- 01 phiếu đề xuất, 01 thuyết minh đối với đề tài cấp Trường 

trọng điểm, cấp Trường, Giảng viên trẻ, Nghiên cứu sinh, 

học viên cao học; 

- 01 đơn đăng ký, 01 thuyết minh đề tài NCKH sinh viên 

Các đơn vị 

05/6 -> 

10/6/2020 

Tổng hợp, lập kế hoạch gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo BGH, P. 

KHCN-QHQT 

02/7 -> 

20/7/2020 

Hội đồng khoa học cấp Trường xét duyệt đề tài cấp Trường 

trọng điểm, Giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao 

học. 

Hội đồng khoa học các đơn vị xét duyệt đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường, Sinh viên. 

Phòng KHCN-

QHQT 

Hội đồng khoa 

học 

Các đơn vị  

25/7 -> 

30/7/2020 

Các đơn vị tổng hợp danh mục đề tài cấp Trường, Sinh viên 

được xét duyệt gửi về Phòng KHCN-QHQT. 

Các đơn vị 

10/8           -> 

20/8/2020 

Phê duyệt danh mục đề tài thực hiện năm 2021. BGH, P. 

KHCN-QHQT 
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,{1. tuu f:
- Quy tllnh chung v0 sdn phdm bni b6o thuQc ac tai tooz kinh phi tu nguiin trudng:

+ Cki nhiQm hodc thdnh vi€n ttd tdi td CBYC ctia trudng dthng ddu fiAn vd gdn duy nhiit vdi
ftn trudng Dqi h7c Su phsm K! thuQt Thdnh phd Hi Chi Minh.
+ Bdt buQc phdi cd ldi cdm on trudng: Bdi bdo ifuqc thqc hign ti kinh phi di tdt NCKH ndm
2021 cfia Truong Dqi hec Su phqm K! thuQt Thdnh phii Hi Chi Minh.
+ Ihdi gian cluip nhQn ildng cila bdi bdo thulc dd tdi ndm 2021 sau thdi di€m danh mqc di tdi
aryc pha duyQt (20/8/2020).

- M6i na, 
"nic6 

0l lin tldng kf dC tai;
- Da tii niim 2021, kinh phi chi tht lao hQi tldng nghiQm thu do Nhi trudng chi tri, chfr
nhiQm Ad tai khdng lim dr; to6n trong thuy6t minh.
' Cdc tlon vi cung c6p email di3 gi6ng vi6n crla don vi minh giri file hO so tting ky dA tei, phr,rc vu
cho muc tlfch luu trti vd xdt duyQt sau niy.

NoinhQn:
- Cdc donvi Qti thyc hipn);
- LUuVT,P.KHCN-QHQT. TRUONG

0Ar Hoc suPHl'xf'rrunT

.HOCHIM
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