
CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VifT NAM 
Dclp—Tirdo— H3nh phüc 

Ha Nç3i, ngàytqthang  .G  nám 2021 

BO GIAO DLJC  vA DAO TiO 
TRIRNG BA! HQC MO  - B!A CHAT 

S:  310  /MDC-KHCN 
V/v 'triên khai bInh ch9n, trao giãi thuông 
"Tài näng Khoa hçc - Cong ngh HUMG" 

cho các cong trInh nghiên cUu khoa h9c 
xuât sac näm hoc 2020-2021 

KInh g1ri: Các dan vj trong Truâng 

Tri.thng Di hçc Mo - Dja chit trin khai bInh chçn, trao giãi thuàng "Tai 
näng Khoa hçc - COng ngh HUMG" cho các cong trmnh nghiên ciru khoa h9c 

xuât sac nàrn hoc 2020-2021. 

1. Myc dIch ' nghia cüa Giãi thu'&ng 

Day là giài thu&ng nh&rn khIch l và ton vinh các nhà khoa h9c, giâng viên, 

sinh viên trong Trtxng Dai  h9c Mo - Da chat có thành tIch nôi bt trong nghiên 
cru khoa h9c (NCKH) thuc các !inh virc khoa h9c, cong ngh cOa Nhà tnthng. 

2. Các loi hInh cOng trInh NCKH xét tng trao Giãi thuong 

Giái thtiàng di.rcic xét tng cho các cong trInh NCKH, bao gôm: 

a) Cong b khoa hQc (bài báo) xuât sac 

b) D tài NCKH xut sc (cãa giâng viên) 

c) D tài NCKH sinh viên xuât sac 

3. Di ttrqng tham gia Giãi thtrOng 
- Tác giâ (nhâ khoa hçc, giâng viên, sinh viên thuc Tru&ng Di hçc MO - 

Dja chit) cüa cong trinh NCKH xuât sac thuc các Ioai hmnh xét tang Giái thuâng. 

- Các cOng trInh NCKH tharn d bmnh chQn xét trao tang là các bài báo khoa 

hoc co ten va dia cht tac gia tai Truang Dai hoc Mo - Dia chat, dê tai nghiên cuu 
khoa h9c do Trung Dai hçc MO - Dja chat là dan vj chU trI/phôi hcip thçrc hin 

hoc cAp kinh phi (di vâi d tài cAp ca sâ), d tài nghiên cthi khoa hçc sinh viên 

do Nhà trung cAp Kinh phi. 

- Giãi thucng duc trao cho các cOng trmnh NCKH cong bô hoc nghirn 
thu/thanh 1 trong vOng mt näm tinh dn ngày xét giãi (tc.r ngày 23/4/2020 dn 

ngày 22/5/2021). 

4. Co cAu giãi thuOng 

- 01 giãi thithng dành cho tác giã cQa cOng trinh NCKH XUAt saL nhãt thuc 

mi loi hInh trao giài. 
5. Quyn Iqi cüa nhi khoa h9c, giãng viên, sinh viên thrqc tng Giii thirOng 

- Dixac trao GiAy chirng nhn Giãi thu&ng 



- Ducic nhn Tiën thuó'ng (Mrc thuàng do Ban to chtrc Giäi thuâng quy 
djnh theo t&ng närn). 

6. Thbi gian xét Giãi thu'ôiig 
- Các tp th& Ca nhân d ccr hoc tçr rng cU gUi h so dang k' xét tang Giãi 

thtrâng "Tài nãng Khoa hçc - Cong ngh HUMG" t1i Phông KIICN tir ngày 
25/6/2021 dênhêtngày 15/7/2021. 

- Cong tác xét chçn Giäi thuàng: Tü ngày 16/7/2021 den 15/8/2021 

- Trao giãi thi.nng dir kiên: tháng 9/202 1 

7. HI so' ngh xét tng Giãi tbu&ng "Tài nãng Khoa hçc - COng ngh 

HUMG" 
Ho so d nghj xét tang Giãi thuung, do cá nhãn, tp the dê ct.r hoc cá nhãri, 

tp the nhã khoa h9c 1rng cü, bao gôm: 

a) Däng k tham gia xét tang Giài thuâng "Tài nãng Khoa h9c - Cong ngh 
HUMG" (Mu TNKHCN-01); 

b) Cong trInh khoa h9c tham dir xét giái (I3ài háo/Dê tài nghiên cru); 

c) Thuyt rninh v cong trInh khoa h9c (Mâu TNKHCN-02) (co chCr k xác 
nhn v mirc d dóng gop cüa các thành viën tharn gia. (Trtxing hcrp không ly 
&rcic chr k' tr11c tip (len Mu TNKJ-ICN-02) thI tác giã do gui file scan van bàn 
xác nhn mic d dóng gop có chü k' cüa mInh den dja chi email: 
khoahoccongnghehumg.edu.vn. NCu cong trInh do dugc Iira chpn d trao giãi 
thithng thI tác giâ phài gCri bàn g& qua du&ng buu din v dja chi cüa Nhà tru&ng  'FIG 

6' cui thông báo nay); 

d) L ljch khoa h9c (Mu TNKH-03) 

e) Bàn sao Quyt djnh giao thirc hin, Biên bàn nghim thu nhirn vy kho 
hçc cong ngh (di vói cong trInh khoa hçc là san phârn cua nhim vy khoa hçc 
và cong ngh cO sCr diing hoc nhn h trg kinh phI t11 ngân sách nhà nix&c); 

f) Các tài Iiu cO lien quan khác (nii c6. 

Ho so dãng k dê nghj gui tOi: 

PhOng Khoa hçc - Cong ngh 

Dja chi: Tru6'ng Dti hçc MO - Dja chat, so 18 phô Viên, phi.thng Due 

Thang, qun Bäc Tr Liêm, thành phô Ha Ni, Vit Nam 

DT: (+84) 024.38386437 (PhOng KHCN) 

Ho so bàn rnm di.rçic gui tâi email: khoahoccongr .gh .h.urng.edu  

Niii nhn: 
- Nhtr kinh gCri; 
- HUMG eOFF10E; 
- Luu: HCTH. KHCN. 
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