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QUY ĐỊNH 

Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

(Ban hành kèm theo Quyết định số…/QĐ-ĐHXDMT ngày….tháng….năm 2014 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động 

khoa học và công nghệ (KHCN) trong Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

2. Văn bản này áp dụng đối với các cán bộ và giảng viên trong Trường Đại học 

Xây dựng Miền tây tham gia các hoạt động KHCN. 

Điều 2. Tiêu chuẩn năng lực trong các hoạt động KHCN 

1.  Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát 

triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói 

chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành 

tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công 

nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội 

dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả 

nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

2. Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong 

nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan; 

3. Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực 

tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện 

nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và 

trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo 

khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu; 

4. Có khả năng tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; hướng dẫn 

thảo luận, hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng 

lực sở trường của từng sinh viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng; 

5. Có thể sử dụng 01 trong 07 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật, 

Hàn, trong trao đổi chuyên môn, tra cứu tài liệu;  

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  



2 

 

6. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông 

dụng và sử dụng thành thạo ít nhất 01 phần mềm máy tính chuyên ngành phục vụ hoạt 

động khoa học công nghệ chuyên môn. 

Điều 3. Tiêu chuẩn đạo đức trong các hoạt động KHCN 

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;  

2. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, luôn tuân thủ pháp 

luật; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động 

nghề nghiệp. 

3. Trung thực, đoàn kết, có tinh thần cầu thị, hợp tác, sáng tạo, sẵn sàng tiếp 

thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước về khoa 

học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động KHCN 

1. Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi 

trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

2. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao 

bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ. 

3. Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà 

nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

4. Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

Điều 5. Xử lý các vi phạm trong hoạt động KHCN 

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 

quy định của pháp luật 
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