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HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM 2015
Căn cứ vào Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Trường Đại học FPT;
Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày
10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục được ban hành
theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào Quy định quản lý hoạt động đầu tư và nghiên cứu phát triển ngày
01/01/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT;
Căn cứ vào Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển ngày 12/12/2013
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT;
Căn cứ thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài đã được phê duyệt,
Chúng tôi gồm:
Bên giao nhiệm vụ (gọi là Bên A): Trường Đại học FPT
Đại diện:

TS Đàm Quang Minh

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Bên nhận nhiệm vụ (gọi là Bên B)
Ông:

TS Phạm Hùng Quý

Đơn vị công tác:

Bộ môn Toán – Trường Đại học FPT

Ký hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học FPT
Tên đề tài:

“Địa phương hóa tại vô hạn iđêan nguyên tố và áp dụng”

Mã số:

ĐHFPT/2015/01

Với những điều khoản thỏa thuận như sau:

Điều 1: Bên B chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề
tài theo đúng tiến độ thực hiện đã đăng ký trong thuyết minh đề cương nghiên cứu trong Phụ
lục 1.
Điều 2: Bên B báo cáo kết quả thực hiện đề tài và giao nộp các sản phẩm của đề tài cho Bên
A trước ngày 15/12/2015, bao gồm:
- Chúng tôi nghiên cứu sự địa phương hóa tại vô hạn các iđêan nguyên tố bằng cách
mở rộng vành cơ sở sang những lớp vành có thể áp dụng Định lí tránh nguyên tố
cho vô hạn iđêan.
- Áp dụng kĩ thuật địa phương hóa ở trên để nghiên cứu tính hữu hạn của tập iđêan
nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương.
- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước.
- 01 bài báo khoa học ở tạp chí quốc tế chất lượng cao (ISI).
Điều 3: Tổng kinh phí của đề tài đã được phê duyệt là: 10.000.000đ
(Bằng chữ: Mười triệu đồng./.)
Điều 4: Bên B có trách nhiệm sử dụng kinh phí được cấp theo đúng mục đích, đúng chế độ
tài chính hiện hành, quyết toán với phòng Kế toán và thực hiện việc nghiệm thu đề tài theo
đúng qui định của Đại học FPT.
Điều 5: Bên A giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả khoa học của đề tài. Tất cả các
công bố liên quan đến nội dung khoa học của đề tài phải ghi rõ nguồn tài trợ kinh phí nghiên
cứu theo mã số của đề tài như sau:
-

Đối với bài báo, báo cáo khoa học: “Công trình này được tài trợ từ đề tài mang mã số:
ĐHFPT/2015/01, Đại học FPT”.

-

Đối với luận văn (khóa luận…): “Luận văn (khóa luận…) này được thực hiện trong
khuôn khổ đề tài mang mã số: ĐHFPT/2015/01, Đại học FPT.

-

Đối với bài báo, báo cáo đăng ở tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế (tiếng Anh): “This
work is (partly) supported by the research project No. ĐHFPT/2015/01 granted by
FPT University”.

Điều 6: Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá
trình thực hiện hợp đồng, hai Bên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhau những vấn đề
vướng mắc và cùng nhau bàn bạc, tích cực tìm biện pháp giải quyết. Hợp đồng tự động được
thanh lý sau khi có biên bản họp hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu đề tài với kết quả
đáp ứng các qui định hiện hành.
Điều 7: Hợp đồng làm thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
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