
 

 
QUYẾT ĐỊNH   

Về việc qui định chi tiết và bổ sung một số điều trong Qui định tổ chức và quản 
lý đào tạo sau Đại học của Viện Nghiên cứu Cơ khí 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ 
 

Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ 
trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Cơ khí; 
 Căn cứ Quyết định số116/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000 của 
Thủ tướng Chính Phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ kỹ thuật cho Viện 
Nghiên cứu Cơ khí; 
  Căn cứ Qui chế về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học theo Quyết định số 
18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2000 và thông tư số 10/2009/TT-
BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 
65/QĐ-NCCK ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí; 
 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo thuộc Viện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Qui định chi tiết và bổ sung một số điều trong Qui định tổ 
chức và quản lý đào tạo sau Đại học của Viện Nghiên cứu Cơ khí số:86/QĐ –
NCCK ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2013 (được thể hiện trong phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị thuộc Viện, các nghiên cứu sinh, người hướng dẫn khoa 
học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
                                                                                            VIỆN TRƯỞNG 
                                                                                                          (đã ký) 
 
 
 
 Nơi nhận:                                                                                       Nguyễn Chỉ Sáng 

- Như điều 2; 
- Lưu TTĐT, TCHC. 

 

        BỘ CÔNG THƯƠNG 
VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ 
            
        Số: 63  /QĐ-NCCK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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