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Stt

Họ tên - Chức vụ

01 Trần Mai Đông
T n K nh t
Trưởng phòng
 38 257 954
0903.969.393
tmdong@ueh.edu.vn

Phụ trách
Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính
về toàn bộ hoạt động của Phòng QLKH-HTQT
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
-

Xây dựng quy trình/quy ch /quy định về HTQT;

-

Quản lý nhà nước và hỗ trợ các đơn vị trong Trường
về hợp tác quốc t (các khoa, viện, trung tâm, sinh
v ên, …);

-

Tham gia xây dựng và triển khai chi n lược định
hướng đại học nghiên cứu;

-

Xây dựng các dự án, đề án QLKH-HTQT;

-

Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc t ;

-

Quản lý đề tài nghiên cứu hàn lâm;

-

Quản lý và phối hợp mở rộng quan hệ đối ngoại trong
NCKH;

-

Tham gia Hộ đồng Khoa học và Đào tạo UEH;

-

Tổng hợp và báo cáo về HTQT.

Công tác khác:

02 Trần Tiến Khai
Phó G áo ư, T n
Phó trưởng phòng
38 295 603
0988.649.679
khaitt@ueh.edu.vn
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-

Ủy viên thường v BCH Công Đoàn Trường;

-

Viện trưởng Viện Ngôn ngữ - Quốc t học.

Phụ trách các mảng công việc:
-

Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng và triển khai chi n
lược định hướng đại học nghiên cứu, các dự án, đề án
QLKH-HTQT; tổ chức hội thảo, hội nghị quốc t ;

-

Xây dựng quy trình/quy ch /quy định về QLKH;

-

Quản lý và hỗ trợ các đơn vị trong Trường về nghiên
cứu khoa học (các khoa, viện, trung tâm, sinh
viên,…);

-

Quản lý đề tài cấp Trường (trọng đ ểm, cấp vùng);

-

Biên tập tài liệu, biên tập và xuất bản kỷ y u Hội thảo
khoa học;

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách
-

Quản lý tài sản sở hữu trí tuệ - đạo đức NCKH của
Trường;

-

Quản lý hoạtdđộng và tham gia tổ chức dịch v
KHCN của các viện, trung tâm và tạp chí;

-

Hệ thống quản lý chất lượng – ISO;

-

Tổng hợp và báo cáo về hoạt động khoa học;

-

Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.

Công tác khác:
-
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Bí thư ch bộ.

