
BQ KHOA HQC VA CONG NGH CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

So: b 2.9/BKHCN-TDKT 

V/v trin khai Hi dng cp ca s?i xét 
tng Giãi thuâng HCM và Giãi thi.r&ng 

NN ye KH&CN dt 6 

Ha Nói, ngày2.tháng 11 nàm 2020 

S( KHOA HQC VA CONG NGHt ml K1LN1I 110.4 

A' S:  
DEN  NgIyc2  c"14!0 zt  
Chuyn  

KInE gri: S6v*khiOuHS:  
- Cac B, Ca quan ngang B, Ca quan t1u9c Chinh phu; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung i.rang; 
- Lien hip các Hi Khoa hyc và K thu.t Vit Nam. 

B Khoa h9c và Cong ngh dâ ban hành K hoich s 31 83/BKHCN-TDKT 

ngày 10/10/20 19 v xét t.ng Giãi thithng Ho ChI Minh Va Giãi thithng Nhà nirâc 

ye khoa hçc và cong ngh dçt 6. Theo do, Hi dng cp co sâ sê t chrc xét tang 

Giãi thu&ng t1r ngày 01/12/2020 Va hoàn thành tnthc ngày 3 1/12/2020 (Klhogch 

dInh kern). 

D vic xét tang Giài thtthng H ChI Minh và Giãi thuO'ng Nhà nithc v 

khoa h9c vâ cong ngh dt 6 duçyc thrc hin theo dung k hoch và dam bão 

quyn lçii cho các nhà khoa h9c có cong trinh khoa h9c và cong ngh dü diu kin, 

lieu chu.n tham gia xét tng Giâi thuàng, BO Khoa h9c và Cong ngh trân tr9ng 

d nghj các Bt, Ca quan ngang B, Ca quan thuc Chinh phü, Uy ban nhân dan 

các tinh, thành ph trçrc thuc Trung uang; các ca quan Nhà nuâc khác a Trung 

uang thông báo và trin khai k hoach t chirc xét t.ng Giâi thuâng tOi các ca 

quan, dan vj và t chirc lien quan trong phm vi quân 1 cüa Ca quan, Dan vj. 

Trân trQng cam an./. 

Noinhân: 
-Nhu'trên; 
- Luu VT, V,i TDKT. 





BO IOA HOC VA CONG NGB CONG HOA xA HQI CBIJ NGA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Ha Nai, ngày,AO tháng 10 nàm 2019. 

Kinhgri: 

- Cáo B, Ca quan ngang B, Ca quan thuOc  ChInh phñ; 

- 1'Jy ban nhân dan các tinh, thành ph6 tWo thuOc Trimg iicYng; 

- Lien hiêp cáo Hôi Khoa hoc và K th4t  Vit Nam. 

Can cir Nghj djnh s 78/2014/ND-CP ngày 30/7/2014 cüa Chmnh phü v 
Giái thuâng H Clii Mi, Giãi thtxóng Nba nuó!c và các giãi thtx&ng khác v 
khoa h9c và cong ngh, dugc diu chinh bri Nghj djnh s 60/2019/ND - CP 
ngày 05/7/2019 sira di, b sung mt s diu cüa Nghj dnh s 78/2014/ND-CP 
ngày 30/7/2014 cüa Chmnh phñ 

D trin khai vic xét tng Giãi thu&ng H CIII Minh và Giái thuâng Nhà 
nixac ye khoa hoc va cong nghê dat 6, Bô Khoa hoc va Cong nghê thông bao kO 
hoch t chüc xét tng Giái thithng nhix sau: 

1. Xét tang  .Giái thuâng H CIII Minh và Giài thuing Nlià nithc v khoa 
hoc và Cong ngh ('gçi tt là Giãi thi.thng) dçit 6 duçcc ti&i hnh dc 13p theo ha cp: 

-CAp casâ; 

- CAp BO,  ngành, dia phixang (gui tAt là cAp Be); 

- CAp Nhà nirâc duçic ti&i hành theo hai birâc: Buâc mt ti các Hi 
dng xét tang Giài thuâng chuyén ngành và buOc hai ti Hi dng xét tang  Giãi 
thu&ng cAp Nba nuàc. 

2. Tin dxét tang Giái thix&ng tai  Hi dng cáo cAp và d kMn thai hn 
trinh Thu tuàng Chiiih phü két qua xét t.ng: 

a) Hi dng cAp ca sâ t chüc xét tang  Giái thithng tr ngày 0 1/12 dn 
truac 3 1/12/2020. 

b) HOi  dng cAp B t chüc xét tang  Giài thu&ng tir ngày 10/0 1 dn tnxâc 
05/3/2021. 

B Khoa h9c và Cong nghê (KH&CN) nh.n h sa d nghj xét tang  Giãi 
thrnrng cAp NIIà rnràc kt thuc vao 17h00 ngày 15/3/2021 (di vol h so' 
thtrO'ng) và 17h00 ngày 20/3/2021 (di vOl h so' mt). Th&i gian duçic tiuh 
theo dAu him diên cia Biru din (tnthng hcp giri qua him din) hoc dAu 'Van 
bàn den" cüa Van phông Bô KH&CN, 113 Trn Duy Hung, qun Câu GiAy, 
thành pM Ha Ni. 

SMZ5/BKHCN - TDKT 
V/v k1ioach xét tng Giãi thuâng 

Ho Chi Minh và Giãi thirông Nhà nuc 
ye KH&CN dçit 6 



c) Hi dng cp N]aà ntthc t chuxc xét tang Giãi thung ttr ngây 
02/4/2021 và hoân thành tnrâc ngày 10/7/2021, tin d cii th nhu sau: 

- HOi dng chuyên ngành cp Nhà nuó'c t ch'rc xét tang Giãi thu&ng tü 
ngày 02/4/2021 và hoàn thành trirc ngày 20/5/2021. Thông báo kt qua xét tng 
Giài thu&ng frên Cong thông tin dIin tcr cña B KIH&CN tir ngày 20/5/202 1 dn 
ngây 30/5/2021. 

- Hi dng c.p Nhà nuâc t chtrc xét tng Giãi thu&ng tix ngày 10/6/2021 
va hoân thành trixâc ngày 10/7/2021. Thông báo kt qua xét t.ng Giãi thtrng 
trén Cng thông tin din tCr cüa B KH&CN và dua tin 03 s lien tip trên báo 
Trung ucing tr ngày 11/7/2021 dn ngày 30/7/202 1; dtr kin triuh Thii tixàng 
ChIuh phü kt qua xét tang Giãi thithng vào cui tháng 8/202 1.. 

B Khoa hçc và Cong ngh trân tr9ng d nghj. các Qur Ca quan, t chirc 
can cü Nghj dnh sé, 78/2014/ND-CP ngây 30/7/20 14 cña Chinh phñ; Nghj dnh 
s 60/2019/ND-CP ngày 05/7/2019 ella Chfrih  phü và K hoch nay d trin 
khai cong tác xét tang Giãi thuOng theo dñng tin d. 

Trân trpng cam an si.r hçip tác cüa Qu Ca quan, t chCrc./. 

No'inhân: 
- Nlnr trên; 
- VP Chü tjch nirâc; 
- VP Chiith phü; 
- Ban TDKT Trung uang; 
- Vi CNN, Vi,i XHTN, Vi,i CNC, Vi,i KH-TC, 

VP B, TTra, Vi,i PC, ITFI (B KH&CN); 
- Luu: VT, TDKT. 
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