
VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Số:           /VHL-UDTKCN 
V/v giới thiệu học bổng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng         năm 2021 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Giải thưởng khoa học L’Oreal vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 

được L’Oreal và UNESCO hợp tác để tổ chức giải thưởng duy nhất dành cho 

các nhà nghiên cứu khoa học nữ, những người đã vượt qua mọi rào cản để thực 

hiện đam mê nghiên cứu khoa học, để đóng góp vào sự phát triển của văn minh 

nhân loại, sự bền vững của hành tinh và sức khoẻ con người. Tiếp tục sứ mệnh 

vinh danh và hỗ trợ tài năng khoa học nữ Việt Nam, Chương trình giải thưởng 

khoa học L’Oreal - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học chính thức 

mở đường link nhận đơn học bổng nghiên cứu khoa học năm 2021. 

Để giới thiệu và hỗ trợ các nhà khoa học nữ của Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam đăng ký giải thưởng, Viện Hàn lâm phối hợp với L’Oreal tổ chức Hội 

thảo “Giới thiệu học bổng nghiên cứu Nghiên cứu Khoa học nữ” để cung cấp 

thông tin, hỗ trợ đăng ký học bổng nghiên cứu khoa học năm 2021.  

Hình thức tổ chức Hội thảo: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom nên 

các cá nhân tham gia qua máy tính cá nhân. 

Thời gian Hội thảo: Ngày 14g00 - 15g00 ngày 20/5/2021 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi thông tin để các 

đơn vị thông báo, hỗ trợ các nhà khoa học nữ tham gia Hội thảo. 

Các thông tin đăng ký online theo đường link 

https://forms.office.com/r/xpkDirHGvj hoặc gửi những thông tin gồm: Tên, 

đơn vị, địa chỉ email, ... đến Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển khai 

công nghệ và Email: udtkcn@vast.vn; và Quỹ LO'real email: 

Phuong.LE@loreal.com trước 12:00 ngày 19/5/2021.  

                                    Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang Website: 

- Chủ tịch Viện 

- Phó Chủ tịch CHH 
- Lưu: VT, UTDKCN. HD 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG  

VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 
 

 

 

Hà Quý Quỳnh  
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