
 BỘ XÂY DỰNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          

    Số:  269  /TB-ĐHXDMT                         Vĩnh Long, ngày  17   tháng  7   năm 2015  

  

THÔNG BÁO  
V/v viết bài đăng Thông tin Khoa học - Giáo dục  trường Đại 

học Xây dựng Miền Tây số 21 - quý III, năm 2015  

         

Thực hiện kế hoạch xuất bản Thông tin Khoa học - Giáo dục năm 2015, Ban 

Biên tập thông báo đến các Thầy, Cô, CBVC và HSSV tham gia viết bài. Bài viết 

là những nghiên cứu chuyên ngành trong và ngoài trường; vấn đề về đổi mới 

phương pháp dạy - học hoặc chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong cuộc 

sống.   

Thông tin Khoa học - Giáo dục số 21 - quý III, năm 2015 với chủ đề Mùa hè 

xanh và chào mừng các ngày lễ lớn trong quý III: 70 năm ngày Cách mạng tháng 

8 (19/8); 70 năm ngày Quốc khánh (2/9). Nội dung bài viết cần mang tính khoa 

học và giáo dục, chú trọng bài viết về chuyên môn, hạn chế những bài sưu tầm, 

tổng hợp (bài sưu tầm, tổng hợp phải ghi rõ nguồn). Bài viết trao đổi kinh ngiệm 

học tập, tâm tư, tình cảm của HSSV, tác phẩm thơ, ca, truyện cười ...  

Nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí trưởng đơn vị triển khai trong 

đơn vị và tham gia viết bài, số lượng bài viết không hạn chế nhưng mỗi đơn vị 

phải có số bài tối thiểu theo danh sách phân bổ kèm theo.  

Mỗi bài viết tối đa 4 trang A4 (có chèn hình) và trình bày theo thể lệ gửi bài 

kèm theo, bài viết đánh máy, font chữ Time New Roman, size chữ 13 được thông 

qua trưởng đơn vị duyệt và ký tên. Bài viết gửi về phòng KH-HTQT, file mềm 

gửi theo địa chỉ email: nckh.mtu@gmail.com để tổng hợp và in ấn thành Thông 

tin Khoa học - Giáo dục số 21 quý III năm 2015.  

  

Thời gian nhận bài viết: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01 tháng 09 năm 

2015 (thứ ba).  

 Nơi 

nhận:                                                                                            
- Hiệu trưởng (báo cáo);  
- VP Đảng ủy, Công đoàn;  
- Trưởng các đơn vị;  
- Đoàn TN, Hội SV;  
- Lưu VT, KH-HTQT.         



 Lưu ý: Trích nội dung quyết định số 62/NCKH ngày 06/5/2010 của Trưởng 

Ban Biên tập về số lượng bài viết của các đơn vị:  

+ Phòng Quản lý Đào tạo: 1 bài  

+ Phòng Tổ chức Hành chính: 1 bài  

+ Phòng Quản trị Thiết bị: 1 bài  

+ Phòng Tài chính Kế toán: 1 bài  

+ Phòng Công tác HSSV: 1 bài  

+ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 1 bài  

+ Phòng KH - HTQT: 1 bài  

+ Ban Quản lý Dự án: 1 bài  

+ Khoa Xây dựng: 4 bài  

+ Khoa Khoa học Cơ bản: 2 bài  

+ Khoa Lý luận Chính trị: 1 bài  

+ Khoa Kinh tế: 1 bài  

+ Khoa Đào tạo Nghề: 1 bài  

+ Khoa Kiến trúc: 3 bài  

+ Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị: 2 bài  

+ Bộ môn Ngoại ngữ: 1 bài  

+ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: 1 bài  

+ Đảng ủy: 1 bài  

+ Công đoàn: 1 bài + 

Đoàn Thanh niên: 2 bài + 

Hội Sinh viên: 2 bài.  

  

                                                                                      

  

  

  

  

  

  


