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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
PHÒNG HỢP TÁC VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 393/HT&QLKH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 8  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
V/v triển khai cuộc thi tham gia giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – 

Eureka lần 23 năm 2021 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa 

 

Căn cứ Kế hoạch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG, ngày 28 tháng 07 năm 

2021 về kế hoạch tổ chức giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học– Eureka 

lần 23 năm 2021; 

Căn cứ vào Biên bản số 924/BB-ĐHM ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hội 

đồng xét giải đề tài cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 

học 2020-2021 và xét chọn đề tài dự thi các giải ngoài trường năm 2021, 

Nay Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học (Phòng HT&QLKH) xin thông 

báo một số nội dung như sau: 

1. Các đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường 

năm học 2020-2021 và đạt từ 60 điểm trở lên nếu được chọn đều có thể 

tham dự cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) - Eureka. 

2. Các Khoa tự xác định lĩnh vực đăng ký tham dự cho các đề tài được 

chọn lựa (theo danh mục trong kế hoạch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG và 

thể lệ kèm theo). Tổng số đề tài được chọn ở mỗi lĩnh vực không quá 10 

(mười) đề tài. Riêng lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm không quá 11 (mười 

một) đề tài. 

3. Các Khoa lập danh sách danh mục đề tài được chọn dự thi và lĩnh vực dự 

thi của các đề tài gởi về phòng HT&QLKH trước ngày 22/8/2020 để tổng 

hợp. Nếu sau khi tổng hợp, số đề tài của mỗi lĩnh vưc vượt quá giới hạn 

cho phép (10 đề tài, riêng lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm là 11 đề tài), 

phòng HT&QLKH sẽ thảo luận với các khoa liên quan để điều chỉnh lĩnh 

vực dự thi. 

4. Cán bộ Giảng viên hướng dẫn (CBGVHD) và sinh viên tiến hành chỉnh 

sửa đề tài về nội dung và hình thức phù hợp với yêu cầu cuộc thi theo 

hướng dẫn tại kế hoạch số 97-KHLT/TĐTN-ĐHQG và thể lệ kèm theo, 

nộp lại theo kế hoạch dưới đây: 
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Thời gian thực 

hiện 

Nội dung công việc Đơn vị phối hợp 

và thực hiện 

Từ ngày 5/8/2021 P.HT&QLKH thông báo đến các khoa 

kế hoạch tổ chức sinh viên tham gia 

NCKH – Eureka (kèm theo theo KH 

97-KHLT/TĐTN-ĐHQG). 

Các Khoa lựa chọn đề tài và xác 

định lĩnh vực dự thi. 

P.HT&QLKH, 

các Khoa. 

Ngày 22/8/2021 Hạn chót Các Khoa báo danh mục đề 

tài được xét chọn và lĩnh vực dự thi 

NCKH – Eureka về P.HT&QLKH.  

P.HT&QLKH, 

các Khoa 

Ngày 06/9/2021 Hạn chót CBGV hướng dẫn và Sinh 

viên chỉnh sửa nội dung, hình thức đề 

tài theo thể lệ kèm theo KH 97-

KHLT/TĐTN-ĐHQG và nộp về 

Khoa. 

Các Khoa, Sinh 

viên và 

CBGVHD các 

Khoa. 

Từ ngày 07/9 đến 

ngày 15/9/2021 

Các Khoa tập hợp các đề tài được xét 

chọn dự thi. Và thành lập hội đồng 

họp đánh giá, nhận xét các đề tài theo 

yêu cầu của cuộc thi.   

Khoa kiểm tra và nộp đề tài hoàn 

chỉnh, gửi kèm biên bản cuộc họp 

đánh giá về P.HT&QLKH kèm theo 

danh sách đề tài dự thi NCKH - 

Eureka 

P.HT&QLKH, 

các Khoa, sinh 

viên các Khoa. 

Từ ngày 16/9 đến 

ngày 24/9/2021 

P.HT&QLKH kiểm tra và chuẩn bị hồ 

sơ đề tài sinh viên. 

P.HT&QLKH đăng ký online đề tài 

dự thi NCKH - Eureka lần XX năm 

2021. 

P.HT&QLKH, 

các Khoa, sinh 

viên các Khoa. 

 

5. Hồ sơ tham dự gồm: 

 Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác 

giả công trình (1 bản theo mẫu M01, có dán hình 3x4).  

 Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác 

giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành 

viên trong nhóm).  

 Số lượng nộp: mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp 02 (hai) quyển đề 

tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết; đồng thời gửi kèm đĩa CD hoặc 

file mềm (Word hoặc PDF) về theo địa chỉ email huyen.ttt@ou.edu.vn để 

đăng ký hồ sơ trực tuyến (online). 

mailto:huyen.ttt@ou.edu.vn


 Mỗi đề tài tự thiết kế một poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích 

thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham 

gia các hoạt động bình chọn đề tài (nộp bản file mềm)  

6. Mức cấp học bổng cho các đề tài tham gia cuộc thi: 

 Học bổng cho đề tài được chọn tham gia dự thi (theo quy chế 

chi tiêu nội bộ) là 1.000.000 đồng/đề tài và sẽ được chuyển trực 

tiếp vào tài khoản của trưởng nhóm thực hiện đề tài, sau khi 

trưởng nhóm nộp hoàn tất hồ sơ tham gia dự thi về phòng 

HT&QLKH.  

 Học bổng cấp cho các đề tài vào vòng chung kết giải thưởng 

Sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần 23 năm 2021 là 

5.000.000 đồng/đề tài, học bổng sẽ được chuyển trực tiếp vào 

tài khoản của trưởng nhóm thực hiện đề tài, sau khi nhóm đã 

hoàn tất cuộc thi. 

7. Thù lao hướng dẫn đề tài cho mỗi giảng viên hướng dẫn sinh viên thực 

hiện đề tài theo danh sách dự thi (theo quy chế chi tiêu nội bộ) là 

1.000.000 đồng/đề tài. Thù lao hướng dẫn sẽ được chuyển trực tiếp vào tài 

khoản của giảng viên khi các trưởng nhóm thực hiện đề tài nộp hoàn tất 

hồ sơ tham gia dự thi về phòng HT&QLKH. 

8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  

Cô Tô Thị Thanh Huyền (SĐT: 036.6556.333) 

E-mail: huyen.ttt@ou.edu.vn 

Phòng Hợp tác và Quản lý Khoa học (P.201), cơ sở 35-37 Hồ Hảo 

Hớn, Quận 1, TP. HCM.  

Trên đây là nội dung thông báo về kế hoạch xét chọn và chuẩn bị đề tài dự 

thi NCKH – Eureka lần 23 năm 2021, đề nghị các Khoa nhanh chóng triển khai 

và phối hợp thực hiện.  

 

 
Nơi nhận: 

 Như kính gửi; 

 BGH (để báo cáo); 

 Lưu: VT, HT&QLKH(H) 

TRƯỞNG PHÒNG 
(đã ký) 

 

 
 

 

Lê Thái Thường Quân 
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