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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

 
 HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY 

Căn cứ Quyết đinh số 1528/QĐ-TTg ngày 06/9/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 Liên tịch 

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, 

phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 19 /2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ 

sở giáo dục đại học; 

Căn cứ tình hình thực tế của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ tháng 10 năm 2015. Mọi Quy định 

trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các ông/bà Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Quản lý Đào tạo, 

Tài chính – Kế toán, Tổ chức Hành chính, các Khoa, Bộ môn và các đơn vị khác có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

 
Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Lưu: TCHC, KH&HTQT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 


