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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 247/ĐHSP-KH  

V/v xét giải thưởng KHCN lần thứ 5                  Hà Nội, ngày 29  tháng 7 năm 2014   
  

 

   

    Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa, Viện Nghiên cứu, các Trung tâm NCKH 
 

Triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-ĐHSPHN-KH ngày 9/2/2009 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc thành lập “Quỹ hỗ trợ khen 

thưởng khoa học công nghệ” và Quy chế giải thưởng khoa học và công nghệ của 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường tổ chức xét giải thưởng khoa học và công 

nghệ lần thứ 5 nhằm động viên tôn vinh các kết quả nghiên cứu khoa học của các tập 

thể khoa học và cá nhân trong 5 năm trở lại đây (2010-2014) góp phần tạo động lực 

thúc đẩy các nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường.  

Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Viện Nghiên cứu, các Trung tâm Nghiên 

cứu khoa học, các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc 

trong 5 năm qua về các lĩnh vực khoa học công nghệ làm thủ tục, hồ sơ (theo mẫu) gửi 

về Ban tổ chức xét chọn giải thưởng của Trường (Phòng KHCN) trƣớc ngày 30 tháng 

10 năm 2014. Trường sẽ tiến hành trao giải thưởng khoa học công nghệ lần thứ 5 vào 

dịp 20-11. Các mẫu biểu hồ sơ xét chọn giải thưởng được Trường gửi theo địa chỉ 

email của đơn vị và thông báo trên website của Trường.  

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Trường góp phần đẩy mạnh công 

tác nghiên cứu khoa học. Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, các Viện Nghiên cứu, 

các Trung tâm nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học xem kĩ các quy định và làm hồ 

sơ gửi về Trường để xét chọn theo đúng thời gian quy định. 

   KT. HIỆU TRƢỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

<đã ký> 

 

 

            PGS.TS. ĐỖ VIỆT HÙNG 

        

Nơi nhận: 

-     Các đơn vị NCKH 

-     Lưu VP+KHCN  
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HỒ SƠ XÉT GIẢI THƢỞNG KHCN NĂM 2014 

 

Gồm có:  

1. Lí lịch khoa học (mẫu 1) 

2. Đơn xin đăng kí xét giải thƣởng KH&CN về lĩnh vực nghiên cứu (KHTN, 

KHXH&NV, KHGD) (mẫu 2) 

3. Bản tóm tắt thành tích kết quả hoạt động KHCN theo lĩnh vực chuyên 

môn đề nghị xét giải thưởng (có xác nhận của phòng KHCN) (mẫu 3) 

Nộp kèm sản phẩm minh chứng: 

+ Các công trình nghiên cứu theo hướng đề nghị xét giải thưởng; 

+ Các kết quả phục vụ cho đào tạo (Đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo trình 

chuyên đề, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các bài báo khoa học đã công bố 

trong và ngoài nước); 

+ Các giấy chứng nhận giải thƣởng, phát minh, sáng chế. 

 


