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MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU 

 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG 

NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /BB-HĐĐĐ 

 

……………., ngày     tháng  năm 20…. 

BIÊN BẢN  

Họp đánh giá kết quả nghiên cứu  

 

 Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học ……… được thành lập theo 

Quyết định số ……… ngày ……….. của ………… đã tiến hành họp đánh giá kết quả 

nghiên cứu. 

Thời gian họp:  

Địa điểm họp:  

Tên nghiên cứu:  

Nghiên cứu viên chính:  

Tổ chức chủ trì:  

Đơn vị tài trợ:   

Thành phần dự phiên họp: 

- Chủ trì:  

- Thư ký cuộc họp:  

- Số thành viên Hội đồng họp và bỏ phiếu: …người.  

- Số thành viên Hội đồng không bỏ phiếu: … người. 

- Danh sách thành viên có mặt:  

- Chuyên gia tư vấn độc lập: 

Thành phần hồ sơ được xem xét: 

STT Tên loại tài liệu Ngày Phiên bản 

1.     

2.     



 

3.     

 

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA PHIÊN HỌP 

1. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra điều kiện họp, thông báo quy trình họp và  

điều hành phiên họp. 

2. Nghiên cứu viên chính ……….. trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên 

cứu. 

3. Các ý kiến nhận xét, đóng góp của thành viên Hội đồng: 

3.1. Chuyên gia nhận xét 1: ………… 

3.2. Chuyên gia nhận xét 2: ……….. 

3.3. Các ý kiến của thành viên khác 

4. Ý kiến của Chuyên gia tư vấn độc lập 

5. Ý kiến của Nghiên cứu viên chính, nhà tài trợ 

6. Các khách mời rời khỏi phòng họp, Hội đồng thảo luận về nghiên cứu 

7. Hội đồng tiến hành bỏ đánh giá theo hình thức bỏ phiếu: 

 - Số phiếu phát ra:    phiếu 

 - Số phiếu thu về:     phiếu 

 - Số phiếu hợp lệ:     phiếu 

Kết quả bỏ phiếu đánh giá nghiên cứu:  

- Đạt hoàn thiện, không cần sửa chữa, bổ sung  

- Đạt, cần sửa chữa, bổ sung  

- Đề nghị sửa chữa, bổ sung để đánh giá lại  

- Không chấp thuận kết quả nghiên cứu  

8. Kết luận của Hội đồng: 



 

Đạt hoàn thiện, không cần sửa chữa, bổ sung/ Đạt, cần sửa chữa, bổ sung / Đề 

nghị sửa chữa, bổ sung để đánh giá lại /Không chấp thuận kết quả nghiên cứu 

đối với nghiên cứu ….. 

Những yêu cầu sửa chữa, bổ sung /Lý do không chấp thuận kết quả nghiên cứu 

(nếu có). 

Thời hạn nghiên cứu viên phải nộp lại hồ sơ cho Hội đồng (nếu có yêu cầu). 

Cuộc họp kết thúc lúc …. h …. cùng ngày. 

 

Thư ký cuộc họp 

Họ tên: _________________________________ Chữ ký: ________________ 

Chủ tọa cuộc họp 

Họ tên: _________________________________ Chữ ký: ________________ 

Nơi nhận: 
- Tổ chức chủ trì (để thực hiện); 

- Nghiên cứu viên chính (để thực hiện); 

- Nhà tài trợ (để thực hiện); 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
 

 


