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HỘI ĐÒNG CiAỈ THƯỞNG
KHỎA h ọ c  v à  c ô n g  n g h ệ

A XA ì : . i : i i u  í : 'JMỈA V. NAĨ/I 
Dôc !âp - Tir do - Hanh phúc

Số: Sẩ /CV-HĐGT
V/v phối hợp triển khai các nội đung 
thực hiện Giải thưởng KH&CN tỉnh

Bắc Giang, ngày ù k tháng 4 năm 2015
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THƯẬT CỐNG NGHIỆP

- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- ƯBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-ƯBND, ngày 14/01/2015 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc 
Giang lần thứ nhất, năm 2015, Hội đồng Giải thưởng đã ban hành Thế lệ Giải 
thưởng kèm theo Quyết định số 480/QĐ-UBND, ngày 27/3/2015 của Hội đồng 
Giải thưởng tỉnh; Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng đã tố chức tuyên 
truyền Thể l ệ  Giải thưởng trên Đài PTTH, Báo Bắc Giang.

Để Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất được 
triển khai sâu rộng đến những người làm công tác khoa học và các tâng lóp nhân 
dân lao động trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội đồng Giải thưởng tỉnh đề nghị các 
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp và các địa phương phối họp tố chức 
triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại địa phương, đon vị mình các nội dung 
của Thể lệ Giải ứiưởng; vận động cán bộ, viển cHửc, công nhân lao động và các 
tầng lớ p  nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 
giao khoa học và công nghệ.

- Chỉ đạo rà soát các công trình khoa học được thực hiện tại địa phương, đon 
vị từ năm 2000 trở lại đây; hướng dẫn, hỗ trợ tác giả hoàn thiện hồ sơ các công 
trình đủ điều kiện đăng ký tham dự Giải thưởng gửi vê cơ quan Thường trực đúng 
thời gian quy định.

(Gửi kèm Thể lệ, các mau hồ sơ và tờ rơi tuyên truyên Giải thưởng)
Thường trực Hội đồng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh đê nghị các 

cơ quan, đon vị phối họp thực hiện.

Nơi nhận:
-  N h ư  k ính  "ử i ;

- C h ủ  t ị ch  H Đ G T  t ỉ n h  (b / c) ;

- L ư u :  V P ,  H Đ G T .

TM. HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHĨTTỊCH t h ư ờ n g  TRỰC

-Nguýên Văn Thi
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., Ngày....tháng.....năm 2015

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BAC g ia n g

1. Họ và tên tác gỉả/đại diện tác giả công trình:....................................................................Quốc tịch:...............
2. Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................................................

Số CMTND/ Hộ chiếu:............................................... , Ngày cấp:..........................., Nơi cấp:.......................
3. Nơi ở  hiện n a y : ................................................................................................................................................................
4. Địa chỉ liên h ệ : .................................................................................................................................................................
5. Điện th o ạ i:.............................................. F ax:........................... , E -m ail:.................................................................
6. Nơi công tá c : ....................................................................................................................................................................
7. Tóm tắt quá trình công tác:

TT Thời gian Đơn vị công tác Chức danh/Chức vu
1
2
3

8. Danh mục công trình đăng ký xét tặng giải thưởng:

TT Tên công trình Giải thưởng 
của công trinh

Tác giả/ 
Đông tác giả

Năm 
công bố

Số năm 
ứng dụng

1
2
3

9. Lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải thưởng:

10. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng.

b) Báo cáo tóm tắt công trình tham dự Giải thưởng.
c) Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng.
d) Bản gốc biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu của hội đồng khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương, 
nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng nhà nước.
đ) Danh sách các đồng tác giả và thỏa thuận về phần đóng góp có xác nhận của cơ quan chủ quản nếu công trình 
có 2 người trở lên tham gia.
e) Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, 
xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại.

Sau khi tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về Giải thưởng Khoa học vậ Công nghệ tỉnh 
Bắc Giang. Chúng tôi/ tôi xin cam đoan: Công trình đăng ký xét tặng giải thưởng tại văn bản này là của 
chúng tôi/ tôi, do chúng tôi/ tôi trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp 
với bản gốc mà chúng tôi/ tôi đang giữ. Chúng tôi/ tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
bất cứ ai, nếu sai chúng tôi/ tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH 
HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦÂ TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH 

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BẮC GIANG LAN t h ứ  NHAT, n ă m  2015

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2015 được xét 
trao tặng cho các tác giả có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ có giá 
trị khoa học - kinh tế  - xã hội xuất sắc được thực hiện tại tỉnh Bắc Giang, nhằm khuyến khích 
nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; 
đồng thời ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT TRAO THƯỞNG
Tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài 

đang công tác, lao động, học tập tại Việt Nam có công trình, cụm công trình khoa học và 
công nghệ xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, có tính khả thi đã nghiên cứu, công 
bố và áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2000 trở lại đây phù hợp với các điều kiện 
quy định trong Thể lệ giải thưởng được xét trao Giải thưởng năm 2015.

II. LĨNH V ự c KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

1. Khoa học tự nhiên;

2. Khoa học xã hội và nhân văn;

3. Ưng dụng và phát triển khoa học và công nghệ (bao gồm: khoa học kỹ thuật; khoa 
học nông, lâm, ngư nghiệp; khoa học y dược và lĩnh vực khác).

III. C ơ CẤU, GIÁ TRỊ CỦA GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, năm 2015 có tối đa:

- 03 Giải A, mỗi giải trị giá 100 000 000 đồng;

- 03 Giải B, mỗi giải trị giá 30 000 000 đồng;

- 06 Giải c ,  mỗi giải trị giá 15 000 000 đồng;

- 09 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 000 000 đồng.

Tác giả có công trình đạt Giải thưởng được nhận Giấy chứng nhận của Chủ tịch ú y  ban 
nhân dân tỉnh, kèm theo biểu trưng Giải thưởng và tiền thưởng; được hưởng các quyền lợi 
khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Công trình chưa được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh; công trình 
chưa được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Công trình phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố  theo quy định và được ứng dụng 
vào thực tiễn tại tỉnh Bắc Giang ít nhất là  01 năm  tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét



tặng Giải thưởng.

3. Công trình không vi phạm pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế  mà Việt Nam 
cam kết.

4. Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả của 
công trình tại thời điểm xét thưởng.

5. Công trình phải có báo cáo khoa học, biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu 
của hội đồng khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương.

6. Đối với những công trình là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 
dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, phải được các cơ quan quản lý đã tổ chức nghiệm thu 
và được đơn vị chủ trì giới thiệu tham gia.

V. HỒ s ơ  THAM GIA GIẢI THƯỞNG
Hồ sơ có 2 bộ, mỗi bộ bao gồm:

1. Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng (theo m ẫu)

2. Báo cáo tóm tắt công trình tham dự Giải thưởng (theo mẫu)

3. Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng.

4. Bản gốc biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu của hội đồng khoa học cấp cơ sở 
hoặc tương đương, nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của 
công chứng nhà nước.

5. Danh sách các đồng tác giả và thỏa thuận về phần đóng góp có xác nhận của cơ quan 
chủ quản nếu công trình có 2 người trở lên tham gia.

6. Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan 
đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về 
hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại.

Hồ sơ công trình tham gia Giải thưởng phải được đựng trong phong bì dán kín có niêm 
phong, ngoài ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên lạc của tác giả, ghi rõ những tài liệu có trong hồ sơ.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIEM n h ậ n  H ồ  s ơ
1. Thời hạn nhận hồ sơ công trình tham dự Giải thưởng từ khi công bố Thể lệ Giải thưởng 

cho đến hết ngày 31 /5/2015 (tính theo dấu bưu điện nếu hồ sơ gửi theo đường bưu điện).

2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tầng 9, nhà B, 
trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phô Bắc Giang.

Mọi thông tin chi tiết về Giải thưởng được đăng trên trang thông tin điện tử: 
http://www.busta.vn

THƯỜNG TRựC HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG 

KH&CN TỈNH BẮC GIANG

http://www.busta.vn

