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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

Số:       /SKHCN-QLKH 
V/v Thông báo tham gia đăng ký xét tặng 

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng   năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện công văn số 1715/VHL-ƯDTKCN về việc mời tham gia Giải 

thưởng  Trần Đại Nghĩa năm 2022 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: 

- Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam tổ chức nhằm tôn vinh GS.VS. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa – Viện trưởng 

đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam). Với mục tiêu vinh danh các nhà khoa học trong và ngoài nước có 

các nghiên cứu khoa học tự nhiên xuất sắc và đã tham gia tổ chức triển khai ứng 

dụng các nghiên cứu của mình trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ 

quốc phòng an ninh ở Việt Nam. 

- Đối tượng, lĩnh vực, hồ sơ tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại 

Nghĩa cụ thể:  

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. 

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan 

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: Toán học; Cơ học; Khoa học thông tin và khoa học máy tính; Vật 

lý; Hóa học; Các Khoa học về sự sống; Các Khoa học về trái đất; Khoa học biển; 

Khoa học môi trường và năng lượng. 

3. Thông tin về Giải thưởng và Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được 



2 

 

đăng tải  trên Cổng thông tin điện tử  của  Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ 

Việt Nam: http://vast.gov.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia/ )  

4. Thời gian nộp hồ sơ: 

- Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2021. 

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (Số 638, 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 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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