ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1266 /ĐHQGHN-KHCN
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN
cấp ĐHQGHN năm 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc ĐHQGHN
Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công
nghệ (KH&CN), triển khai kế hoạch đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Quốc
gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2022 theo thông báo tại công văn số 844/ĐHQGHNKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2021, ĐHQGHN đã xây dựng và đưa vào vận hành
hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ KH&CN thay thế cho hệ thống phần mềm
OMS, bắt đầu áp dụng cho đợt đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm
2022. ĐHQGHN hướng dẫn cụ thể quy trình đề xuất nhiệm vụ trên phần mềm
như sau:
1. Nhà khoa học truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ
KH&CN cấp ĐHQGHN tại địa chỉ: http://hrm.vnu.edu.vn/, tiến hành đề xuất
nhiệm vụ theo hướng dẫn trong phụ lục gửi kèm và trên giao diện của hệ thống.
2. Bộ phận phụ trách KH&CN tại đơn vị đăng nhập vào hệ thống phần
mềm tại địa chỉ nêu trên, rà soát và phê duyệt các đề xuất chuyển ĐHQGHN
theo hướng dẫn trong phụ lục gửi kèm và trên giao diện của hệ thống.
Thời hạn nộp hồ sơ trực tuyến đến hết 17h00 ngày 17 tháng 5 năm 2021.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ, nhà khoa học và
cán bộ quản lý tại đơn vị liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn:
Ông Trần Triệu Tuấn, số ĐT: 0937060357, e-mail: tttuan@ascvn.com.vn
Ông Đinh Học Văn, số ĐT: 0788947112, e-mail: hocvan@ascvn.com.vn
ĐHQGHN thông báo để đơn vị thực hiện./.
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