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- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
4342/VP-KGVX ngày 31/10/2018, trong đó có giao Sở Khoa học và Công nghệ 
chủ trì tuyển chọn, giới thiệu các cá nhân xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng chuyển giao công nghệ để nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng 
Trần Đại Nghĩa năm 2019 của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan được biết để tham gia 
đăng ký xét tặng giải thưởng như sau: 

1. Đối tượng: 

 Các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã chủ trì các công trình 
nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các 
tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp văn bằng sở hữu trí tuệ trong và 
ngoài nước (bao gồm cả quyền tác giả); tham gia  triển khai ứng dụng các công 
trình đó ở Việt Nam; đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả 
lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước. 

2. Lĩnh vực tham gia xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa:  

 Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải 
thưởng, bao gồm: 

a)   Toán học;  
b)   Cơ học; 
c)   Khoa học thông tin và khoa học máy tính; 
d)   Vật lý; 
e)   Hóa học; 
f)    Các Khoa học về sự sống; 
g)   Các Khoa học về trái đất; 
h)   Khoa học biển; 
i)    Khoa học môi trường và năng lượng. 

 3. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (theo mẫu trên website Viện Hàn lâm: 
http://www.vast.ac.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia bao gồm: 
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 a) Bản giới thiệu ứng viên được đề nghị xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN01) 
hoặc Bản Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu TĐN02); 

 b) Bản thuyết minh các công trình khoa học được xem xét và bản sao các 
công trình khoa học, các văn bằng sở hữu trí tuệ có liên quan (mẫu TĐN03); 

 c) Lý lịch khoa học của ứng viên (mẫu TĐN04); 

 d) 01 bản điện tử ghi trên đĩa quang (dạng PDF); 

 đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

4. Thời gian nộp hồ sơ:  

 - Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/12/2018. 

 - Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (Số 438, đường 
Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

Nếu quá thời gian trên đơn vị không có văn bản phản hồi được coi là không 
đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng./. 

 

  Nơi nhận:       
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Các tổ chức KHCN; 
 - P.QLCN&CN ( đăng Website); 
 -  Lưu: VT, QLKH. 

                                                                   

GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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