
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       1483       /KHTN-KHCN 
V/v: Xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ  

Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2014  

 

Hà Nội, ngày    08    tháng 5 năm 2014 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị 

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 

2271/BGDĐT-KHCNMT ngày 07/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng 

viên trẻ năm 2014. Đây là Giải thưởng được dành cho giảng viên, nghiên cứu 

viên của các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng trong cả nước 

có độ tuổi không quá 35 tính đến thời điểm gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.  

Các đề tài gửi tham gia xét tặng Giải thưởng là các đề tài khoa học và 

công nghệ các cấp đã được nghiệm thu từ năm 2012 trở lại đây, có giá trị khoa học 

và thực tiễn cao, kết quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài có khả năng ứng dụng 

vào sản xuất, hoạt động giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước.  

Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” theo 

Thông tư số 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

I. Yêu cầu đối với đề tài tham gia xét tặng Giải thưởng 

1. Là đề tài cấp Trường, cấp Bộ hoặc tương đương, cấp Quốc gia hoặc đề 

tài nhánh của đề tài cấp Quốc gia do giảng viên trẻ làm chủ nhiệm.  

2. Đề tài chưa gửi tham gia bất kỳ giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế nào 

khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng.  

3. Đề tài đã được nghiệm thu chính thức không quá 02 năm (tính tròn theo 

năm dương lịch) tại thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng và được đánh giá 

từ loại tốt trở lên.  

4. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học có thể do 01 hay nhiều giảng viên trẻ 

thực hiện nhưng phải có 01 người chịu trách nhiệm chính và tổng số người tham 

gia thực hiện không quá 03. 

II. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng 

Đề tài khoa học và công nghệ các cấp của giảng viên trẻ tham gia xét tặng 

Giải thưởng được phân loại theo 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ: 

1. Khoa học Tự nhiên (N1): Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và 

thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học 

tự nhiên khác. 

2. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (N2): Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật 

điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ 

thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ 



 

sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ 

thuật thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác. 

3. Khoa học Y, Dược (N3): Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, 

Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác. 

4. Khoa học Nông nghiệp (N4): Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm 

nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp 

khác. 

5. Khoa học Xã hội (N5): Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học 

giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, 

Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác. 

6. Khoa học Nhân văn (N6): Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và 

văn học, Triết học, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn 

khác.  

III. Hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng 

1. Báo cáo tổng kết đề tài (Phụ lục I) kèm theo các tài liệu khoa học liên 

quan (nếu có): 09 bản/01 đề tài. 

2. Đĩa CD lưu nội dung báo cáo tổng kết đề tài và thông tin về giảng viên 

trẻ thực hiện đề tài. 

 3. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Phụ lục I- mẫu 3). 

 4. Các minh chứng về kết quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài. 

 5. Hồ sơ nghiệm thu đề tài (bản photo): Quyết định thành lập Hội đồng 

nghiệm thu, Biên bản nghiệm thu, bản nhận xét của phản biện, các phiếu đánh 

giá nghiệm thu đề tài.  

 6. Đơn tham gia xét tặng Giải thưởng của chủ nhiệm đề tài (Phụ lục II). 

 7. Công văn và danh mục đề tài gửi tham gia xét tặng Giải thưởng của 

Thủ trưởng đơn vị (Phụ lục III).  

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông 

báo rộng rãi tới các giảng viên trẻ thuộc đơn vị mình được biết, tập hợp và nộp 

các hồ sơ đề nghị xét giải thưởng về Phòng Khoa học-Công nghệ (P. 306E-Nhà 

T1) ở dạng in trên giấy, file điện tử vào địa chỉ  email: pkhcn@hus.edu.vn trước 

16h30 ngày 16/7/2014. 

Trân trọng cảm ơn. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHCN.  
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