PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
& DỰ ÁN

Số hiệu: QTKHCN-20
Lần ban hành: 01

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CÔNG NHÂN
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

Ngày ban hành: 01/9/2013

ĐHQG-HCM

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này hướng dẫn việc đăng ký xét công nhận là phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQGHCM.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án, các Khoa, phòng thí nghiệm thuộc Trường và các đơn vị
khác có liên quan.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-

Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức và họat động của hệ thống phòng thí nghiệm ĐHQGHCM do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành theo Quyết định số 727/QĐ-ĐHQG-KHCN
ngày 22 tháng 8 năm 2005.

-

Căn cứ hướng dẫn về điều kiện được công nhận và đăng ký hoạt động của các phòng thí
nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM ban hành theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày
22/8/2005.

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
4.1. Định nghĩa:
4.1.1. Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM: là đơn vị nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ và phục vụ đào tạo; có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và tiềm lực
khoa học công nghệ cao; có khả năng tổ chức nghiên cứu giải quyết những vấn đề
khoa học và phát triển công nghệ theo định hướng của Đơn vị chủ trì, của ĐHQGHCM và Nhà nước
4.1.2. Đơn vị chủ trì: là đơn vị quản lý của phòng thí nghiệm, ở đây được hiểu là Trường
Đại học Bách khoa.
4.1.3. Hội đồng Khoa học xét công nhận PTNTĐ: Do Giám đốc ĐHQG thành lập có
nhiệm vụ tư vấn, đánh giá tuyển chọn hồ sơ đăng ký xét công nhận phòng thí
nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM.
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4.2. Chữ viết tắt:
ĐHQG - HCM: Đại học Quốc Gia Tp.HCM.
B. KHCN: Ban Khoa học & Công nghệ - Đại học Quốc Gia Tp.HCM.
ĐHBK: Đại học Bách Khoa.
ĐVCT: Đơn vị chủ trì.
P.KHCN&DA: Phòng Khoa học công nghệ và Dự án.
TPTN: Trưởng phòng thí nghiệm.
BGH: Ban giám hiệu.
Khoa: Các Khoa trực thuộc Trường Đại học Bách khoa.
PTN: Phòng thí nghiệm.

PTNTĐ: phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM.
HĐKH: Hội đồng Khoa học xét công nhận PTNTĐ.
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5. NỘI DUNG
5.1. Lƣu đồ quy trình đấu thầu
LƢU ĐỒ

STT

TRÁCH NHIỆM

5.1.1

Thông báo chủ
trương thực hiện việc
công nhận PTNTĐ

B.KHCN

5.1.2

Thông báo đến các PTN

P.KHCN&DA

Lập hồ sơ đăng ký

5.1.3

PTN

5.1.4

Tổng hợp các hồ sơ, trình
ĐHQG xem xét

P.KHCN&DA

5.1.5

Lập hội đồng Khoa học xét
công nhận PTNTĐ

ĐHQG

Thông qua

5.1.6

Họp hội đồng
Khoa học xét
công nhận
PTNTĐ

HĐKH

Chưa thông qua

Chỉnh sửa bổ sung

5.1.7
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ĐHQG

5.1.8

Ra quyết định công nhận
PTNTĐ

5.1.9

Thông báo kết quả công nhận

5.1.10

ĐHQG

P.KHCN&DA

P.KHCN&DA
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5.2. Mô tả
TRÁCH NHIỆM

CÁC BƢỚC
CÔNG VIỆC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

5.1.1
Thông báo chủ
trương thực hiện
việc công nhận
PTNTĐ

- ĐHQG-HCM thông báo
rộng rãi tới các đơn vị thành
viên và trực thuộc về chủ
trương thực hiện việc công
nhận PTNTĐ. Ban KH&CN
là đầu mối phối hợp với các
Ban chức năng liên quan và
cơ quan chủ trì để thống
nhất chủ trương, cách làm
và chọn các phòng thí
nghiệm tiềm năng.

2

5.1.2
Thông báo đến
các PTN

TT

CHÍNH

- Phòng KHCN&DA thông
báo thông tin và biểu mẫu
đến các PTN tiềm năng

HỖ
TRỢ

CHUẨN
CHẤP
NHẬN

BIỂU
MẪU/TÀI
LIỆU

B.KHCN

P.KHCN&DA

3

5.1.3
Lập hồ sơ đăng ký

- PTN lập hồ sờ đăng ký theo
biểu mẫu và gởi hồ sơ lên
P.KHCN&DA

PTN

4

5.1.4
Tổng hợp các hồ
sơ, trình ĐHQG
xem xét

- P.KHCN&DA kiểm tra hồ
sơ, tổng hợp, trình ký và gởi
ĐHQG xem xét.

P.KHCN&DA

QTKHCN-20 – trang 5

BM01/KHCN20
Thuyết minh
đầy đủ, rõ
BM02/KHCNràng, đúng
20
mẫu qui
định

BM03/KHCN20

THỜI
GIAN

5

6

7

8

9

10

5.1.5
- ĐHQG lập hội đồng Khoa
Lập hôi đồng
học xét công nhận PTNTĐ
Khoa học xét công
nhận PTNTĐ
- Hội đồng Khoa học xét
công nhận PTNTĐ tién
hành đánh giá tuyển chọn
5.1.6
hồ sơ đăng ký.
Họp hội đồng
Khoa học xét công - Nếu chưa thông qua thì qua
bước 5.1.7.
nhận PTNTĐ
- Nếu thông qua thì qua bước
5.1.8.
5.1.7
Chỉnh sửa bổ sung
5.1.8
Ra quyết định
công nhận
PTNTĐ
5.1.9
Thông báo kết quả
công nhận
5.1.10
Kết thúc quy trình

ĐHQG

HĐKH

- PTN chỉnh sửa lại hồ sơ
theo góp ý của hội đồng và
gởi lại cho hội đồng xem
xét.

PTN

- Đối với hồ sơ Hội đồng đã
thông qua, ĐHQG sẽ ra
quyết định công nhận là
PTN TĐ.

ĐHQG

- Nhận và lưu quyết định.
- Thông báo kết quả công
nhận đến PTN.
-

P.KHCN&DA

Kết thúc quy trình
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Theo đúng ý
BM02/KHCNkiến đóng
góp của hội 20
đồng cơ sở

BM04/KHCN20

6. HỒ SƠ LƢU
Tên hồ sơ
Thông báo chủ trương thực
hiện việc công nhận PTNTĐ
Thông báo thông tin và biểu
mẫu đến các PTN tiềm năng
Hồ sơ đăng ký PTNTĐ
Công văn trình ĐHQG xem
xét
Quyết định công nhận PTN
TĐ
Thông báo kết quả công
nhận đến PTN

Stt
1
2
3
4
5
6

Loại hồ sơ

Đơn vị ban hành

Đơn vị nhận

Thông báo

ĐHQG

ĐHBK

Thông báo

P.KHCN&DA

PTN

Hồ sơ

PTN

P.KHCN&DA

Công văn

ĐHBK

ĐHQG

Quyết định

ĐHQG

ĐHBK

Thông báo

P.KHCN&DA

PTN

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
7.1. Biểu mẫu
Mã hiệu

STT
1

BM01/KHCN-20

2
3
4

BM02/KHCN-20
BM03/KHCN-20
BM04/KHCN-20

Tên biểu mẫu
Thông báo thông tin và biểu mẫu đến các PTN tiềm
năng
Mẫu hồ sơ đăng ký PTNTĐ
Công văn trình ĐHQG xem xét
Thông báo kết quả công nhận đến PTN

7.2. Phụ lục
Không có
Quy trình có hiệu lực kể từ: ……………….
Ngƣời soạn

Ngƣời duyệt

Nguyễn Duy Thanh

Ngô Thanh An
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