
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 

DO CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC THỰC HIỆN  

NĂM 2020 

 

1. Tên đề tài: ...................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

2. Lĩnh vực ưu tiên 

 (1) Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và môi trường. 

 (2) Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. 

 (3) Công nghệ và công nghệ thông tin – truyền thông. 

 (4) Khoa học Giáo dục, Luật và Xã hội Nhân văn. 

 (5) Phát triển kinh tế, Thị trường. 

 (6) Không thuộc 05 Lĩnh vực ưu tiên. 

3. Tính cấp thiết 

 

4. Mục tiêu 

 

5. Nội dung chính 

 

 

6. Sản phẩm 

6.1. Sản phẩm khoa học: 

- Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học 

chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận: …… 

- Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín: …… 

(ghi chú: phải có ít nhất 01 bài báo thuộc một trong hai dạng bài báo nêu trên 

và bỏ ghi chú này trước khi in). 

- Sản phẩm khoa học khác: …… (ghi chú: ghi rõ tên sản phẩm và bỏ ghi chú 

này trước khi in).                            

6.2. Sản phẩm đào tạo:  Luận văn tốt nghiệp cao học: ……  

Luận văn tốt nghiệp đại học: …… 

(nếu không có, ghi “0”, bỏ ghi chú này trước khi in.) 

6.3. Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng 

ứng dụng, thương mại hóa, chuyển giao. 

 



6.4. Các sản phẩm khác: …… (ghi chú: ghi rõ tên sản phẩm, nếu không có, ghi 

“không” và bỏ ghi chú này trước khi in.) 

 

 

7. Địa chỉ ứng dụng 

 

8. Hiệu quả mang lại 

 

9. Kinh phí dự kiến: …………………… đồng. 

10. Thời gian nghiên cứu (tối đa 12 tháng): …… tháng. 

  

                                                         Cần Thơ, ngày …… tháng 09 năm 2019 

 Cá nhân đề xuất 

 

 

 

 

 Họ và tên của người đề xuất 

 Đơn vị của người đề xuất 


