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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA LUẬT 

Số: 221/KH-KL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức xét chọn đề tài tham gia cuộc thi  

“Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2016-2017 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm phát động phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Luật, bồi 

dưỡng và thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên với quy mô và chất 

lượng công trình nghiên cứu ngày càng cao. 

- Khuyến khích sinh viên phát huy khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tạo. 

- Xét chọn công trình tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 

trường, cấp Thành phố và cấp Bộ. 

2. Yêu cầu: 

- Công trình tham gia dự thi phải có sự sáng tạo và đảm bảo tính khoa học. 

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ về thời gian tổ chức cuộc thi. 

- Ban Tổ chức cuộc thi thường xuyên tham khảo ý kiến từ Giảng viên có uy tín 

trong lĩnh vực chuyên môn. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Điều kiện tham gia nghiên cứu: 

- Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tại khoa Luật - Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh (không phân biệt đang học năm thứ mấy hoặc kết quả học 

tập) đều có thể đề xuất làm chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia thành viên trong các đề tài. 

-  Mỗi sinh viên chỉ được đề xuất và đăng ký làm chủ nhiệm một đề tài và (hoặc) 

làm thành viên tối đa của 03 (ba) đề tài. Mỗi đề tài có 01 (một) chủ nhiệm và tối đa 02 

(hai) thành viên. 

2. Nội dung chính của cuộc thi: 

Sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2016 – 

2017 với các đề tài thuộc lĩnh vực Luật. 

3. Giảng viên tham gia, hỗ trợ: 

Toàn thể giảng viên Khoa Luật. 

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: 

Thực hiện theo Quyết định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài phù hợp với quy 

định hiện hành của trường.  

III. BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC 
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1. Ban chỉ đạo: 

- Thầy Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu trưởng trường;  

- TS. Dư Ngọc Bích Phó Trưởng khoa Luật;  

- TS. Lê Thái Thường Quân Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học. 

2. Ban tổ chức: 

- Ông Nguyễn Đăng Long Trợ lý sinh viên Trưởng ban; 

- Bà Lư Thị Cẩm Bích Phó Bí thư Đoàn khoa Phó trưởng ban; 

- Bà Vũ  Đào Trâm Anh Liên chi Hội phó  Phó trưởng ban; 

- Ông Thái Nguyễn Phú Hân Chủ nhiệm câu lạc bộ 

Tuyên truyền pháp luật 

Thành viên; 

- Ông Mai Thanh Lợi Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ 

Tuyên truyền pháp luật 

Thành viên; 

- Ông Trần Định Thành viên BCN Câu lạc bộ  

Tuyên truyền pháp luật 

Thành viên; 

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÉT GIẢI 

Dựa vào số lượng và chất lượng đề tài tham gia nghiên cứu, Khoa sẽ xét chọn tối 

đa 10 đề tài tốt nhất tiếp tục tham gia vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu 

Khoa học” cấp trường năm học 2016 – 2017: 

Tiêu chí đánh giá đề tài: 

STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM TỐI ĐA 

1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài 10 

2 Mục tiêu đề tài 15 

3 Phương pháp nghiên cứu 15 

4 Nội dung khoa học 35 

5 
Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, 

an ninh, quốc phòng 
15 

6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5 

7 

Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên 

cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và 

ngoài nước) 

5 

TỔNG CỘNG 100 

V. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG 
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Việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa 

học” cấp trường năm học 2016 – 2017  được thực hiện theo các quy định hiện hành 

của nhà trường. 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ THỜI GIAN 

1 Đăng ký đề tài 

Sinh viên đăng ký tham gia NCKH (theo 

mẫu A) nộp trực tiếp cho Thầy Nguyễn 

Đăng Long – Trợ lý sinh viên tại văn phòng 

Khoa Luật (Phòng 201, số 35-37 Hồ Hảo 

Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh) 

Hạn cuối  

29/8/2016 

 
Thông báo danh sách đề 

tài được chọn  

Công bố Quyết định phê duyệt danh mục đề 

tài NCKH của Ban Giám hiệu trên website 

Khoa Luật. 

Trước ngày 

09/9/2016 

 
Phát triển đề cương 

Nghiên cứu 

Dựa vào danh mục đã được phê duyệt, sinh 

viên phát triển đề cương nghiên cứu chi tiết 

(theo mẫu SV-01.02) nộp về văn phòng 

khoa 

Trước 

10/10/2016 

 

 

Triển khai tập huấn 

phương pháp NCKH 

cho sinh viên 

Sinh viên sẽ được tập huấn về các phương 

pháp thường được sử dụng trong NCKH, 

cách đọc số liệu nghiên cứu, kỹ năng viết và 

trình bày bài báo cáo NCKH. 

Theo kế hoạch  

 
Sinh viên tiến hành 

NCKH 

Chủ nhiệm, các thành viên và người hướng 

dẫn triển khai thực hiện đề tài theo quyết 

định phê duyệt danh mục đề tài của Ban 

Giám hiệu. 

Từ khi có quyết 

định đến 

Ngày 10/4/2017 

 

Kiểm tra, báo cáo tình 

hình thực hiện đề tài 

NCKH của sinh viên 

Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo tiến độ thực 

hiện đề tài về cho Khoa (có xác nhận của 

người hướng dẫn ). 

10/2/2017-

17/2/2017 

 Nộp đề tài 

Sinh viên nộp 05 quyển đề tài và 01 CD 

về Khoa. (Cách trình bày theo mẫu SV- 

06, 07,10,11,12,13) 

Hạn cuối 

10/4/2017 

8 
Công bố đề tài được xét 

chọn tham gia dự thi cấp 

Tổng cộng tối đa 10 đề tài sẽ tiếp tục được 

gửi dự thi cấp Trường 

10/4/2017-

22/4/2017 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ THỜI GIAN 

Trường. 

9 
Công bố kết quả cấp 

trường 

Công bố quyết định trao giải cho các đề tài 

đạt giải cấp trường trên website Khoa Luật 

Theo kế hoạch 

cấp trường 

Trên đây là kế hoạch tổ chức xét chọn đề tài tham gia cuộc thi Sinh viên 

nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017 của Khoa Luật. 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Dư Ngọc Bích 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đăng Long 

  

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhân 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Phòng HT&QLKH, Phòng CTSV (thông tin); 

- Đoàn khoa, Liên chi Hội khoa (thực hiện); 

- Thông tin sinh viên; 

- Lưu: K.L.  
 

  


