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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 

 

Số: 465/QĐ-ĐHQN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ  

trong Trường Đại học Quảng Nam 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Nam ban 

hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-ĐHQN n gày 04/02/2015 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Quảng Nam; 

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo 

dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ ban hành 

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công 

nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

giáo trình giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động Khoa học và Công 

nghệ trong Trường Đại học Quảng Nam (có Quy định kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 

87/QĐ-ĐHQN ngày 21/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam về việc Ban 

hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường Đại học Quảng 

Nam.  



 1 

                                  


