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QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng
công trình khoa học công bố quốc tế năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
- Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại
học Quốc gia,
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo
dục đại học thành viên được ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày
26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ,
- Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động trong Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo quyết định số: 510/QĐ-XHNV,
ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 346/ QĐ-XHNV-TC
ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Khen thưởng 47 cán bộ là tác giả của 57 công trình khoa học công bố quốc tế năm
học 2016 - 2017, gồm:
- 08 công trình đăng trên tạp chí khoa học, nhà xuất bản thuộc danh mục cơ sở dữ
liệu của ISI/SCOPUS,
- 03 công trình là chương sách, bài báo do các nhà xuất bản có uy tín cao, các nhà
xuất bản của các trường đại học trong top 100 thế giới.
- 46 công trình công bố quốc tế khác (các bài báo trên các tạp chí có chỉ số ISSN,
chương sách, báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, có mã
số ISBN).
(Danh sách cán bộ, công trình và mức khen thưởng cụ thể kèm theo Quyết định này)
Điều 2: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, cán bộ có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 thi
hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC – TH, KH.

