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             V/v: xin ý kiến chỉ đạo về các thủ tục tiếp 

theo trong việc thành lập Viện nghiên cứu Giám 
sát hiện trường 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2016 

    Kính gửi:   -   Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ 

- Phòng Tổ chức cán bộ 

 Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường (Trung tâm) 

được thành lập ngày 3/12/2013 theo Quyết định 990/QĐ-TCHC của Hiệu trường 
Trường ĐHCN nhằm tổ chức một đầu mối triển khai nghiên cứu phát triển công nghệ 

tích hợp liên ngành giám sát hiện trường tại Trường ĐHCN. Sau hơn 2 năm hoạt 
động, Trung tâm đã đạt được một số kết quả ban đầu về khoa học công và đào tạo.  

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Công nghệ 
nói riêng có định hướng thành lập các viện nghiên cứu trực thuộc trường đại học 

hoạt động theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán độc lập, có con dấu 
và tài khoản riêng. Với mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung 

tâm để góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường, Trung tâm đã 
mạnh dạn đề xuất với Nhà trường cho chuyển đổi mô hình từ Trung tâm hạch toán 
phụ thuộc thành mô hình viện nghiên cứu thuộc Trường Đại học Công nghệ.  

Trung tâm đã chuẩn bị Đề án Xây dựng Viện nghiên cứu Giám sát hiện trường 
để trình bày sự cần thiết của việc thành lập Viện, những căn cứ và tiền đề thành lập, 

mô hình hoạt động, kế hoạch và giải pháp thực hiện, tính bền vững và hiệu quả kinh 
tế - xã hội của Viện.  

Trung tâm đã trình Đề án xây dựng Viện nghiên cứu Giám sát hiện trường tới 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Công nghệ ngày 28/12/2015. 

Hội đồng đã nhất trí thông qua Đề án Viện nghiên cứu Giám sát hiện trường với 
100% thành viên biểu quyết đồng ý, giao Trung tâm Công nghệ tích hợp Liên ngành 

Giám sát Hiện trường và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án 
theo ý kiến góp ý, trình Hiệu trưởng. 

Trung tâm đã chỉnh sửa bản Đề án thành lập Viện nghiên cứu Giám sát hiện 
trường theo góp ý của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; đồng thời đã xây dựng bản 
dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu Giám sát hiện trường. 

Trung tâm xin kính trình hai tài liệu này tới Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức cán 
bộ để xin ý kiến về các thủ tục tiếp theo cho việc thành lập Viện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, TTGSHT. 
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