
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /SKHCN-VP 
V/v hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp KH&CN” năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 
 

 

Kính gửi:     

 - Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh 

 - Các đơn vị Lực lượng vũ trang 

 - UBND các huyện/thành phố 
 

 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định tặng cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”.  

Nhân dịp kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, Sở Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì 

sự nghiệp khoa học và công nghệ" năm 2021, như sau: 

1. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp khoa học và công 

nghệ”  

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) phải 

đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a. Cá nhân phải có thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đủ 

20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ. Trường hợp cá nhân được tặng thưởng 

Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Nhà nước được giảm 3 năm so 

với quy định nêu trên. 

b. Các trường hợp đặc biệt có đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

khi xét tặng Kỷ niệm chương không yêu cầu phải đáp ứng đủ thời gian quy định như 

trên nhưng phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được phong tặng một trong các Danh hiệu vinh dự nhà nước; 

- Đã được tặng Danh hiệu thi đua hoặc các hình thức khen thưởng cấp Nhà 

nước; 

- Là tác giả/đồng tác giả của công trình/cụm công trình đã được tặng Giải 

thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ hoặc Giải thưởng Nhà nước về khoa 

học và công nghệ; 

- Có sáng chế đã được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam; 

- Các cá nhân công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hy sinh khi đang 

thực hiện nhiệm vụ; 
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- Các cá nhân đang công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp từ Trung ương đến địa phương có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự 

nghiệp phát triển khoa học và công nghệ; 

- Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp đặc biệt 

đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

c. Trường hợp không được và chưa được xét tặng  

- Cá nhân đã bị kỷ luật trên mức cảnh cáo không được xét tặng Kỷ niệm 

chương. 

- Cá nhân đang trong thời gian chờ xét kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, 

xét xử chưa được xét tặng Kỷ niệm chương. 

- Cá nhân bị kỷ luật chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau khi hết thời gian 

thi hành kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm 

chương. 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gồm: 

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan kèm danh sách trích ngang của cá 

nhân được đề nghị xét tặng: 01 bản. 

- Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đề nghị 

xét tặng (theo mẫu biểu đính kèm): 03 bản. 

3. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương  

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp, hoàn thiện và 

gửi hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

KH&CN” về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/3/2021, đồng thời gửi file điện 

tử báo cáo thành tích của cá nhân qua thư điện tử, địa chỉ: 

dangnguyetanhls@gmail.com.  

 Trên đây là hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN" năm 

2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi, đề 

nghị liên hệ qua số máy Văn phòng Sở 0205.3719 906./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Mẫu 05 

16/2019/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…, ngày … tháng … năm 2021 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ" 
 

Họ và tên:                             Quốc tịch:                             Giới tính: Nam/Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: 

Đơn vị công tác hiện nay: 

Chức vụ hiện nay: 

Trình độ chuyên môn: 

Tóm tắt quá trình công tác: nêu rõ thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ hoặc những đóng góp đối với sự phát triển khoa học và công nghệ. 

(Ghi rõ thời gian bắt đầu công tác). 
 

Thời gian 
Chức vụ Đơn vị công tác 

Nhiệm vụ được 

giao Từ năm Đến năm 

     

Khen thưởng: 

(Nêu các hình thức khen thưởng đã đạt được trong 5 năm gần nhất, nêu rõ số, 

ngày và tên cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng) 

Kỷ luật: 

(Nêu rõ hình thức kỷ luật, thời gian thi hành kỷ luật) 

 Trường hợp đặc biệt có đóng góp trong lĩnh vực KH&CN đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn được quy định tại điểm b của văn bản hướng dẫn (nếu có): 

Tôi cam đoan những điều đã khai ở trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính xác thực của nội dung đã khai. 
  

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 

(Ký tên) 

 

Lạng Sơn, ngày    …tháng .. .. năm 2021 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÁC NHẬN 
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