
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Số:          /VHL-KHTC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng  10   năm 2021 

V/v  đăng ký đề xuất đề tài/nhiệm vụ 

thu hút nhà khoa học trẻ vào làm 

việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN 

  

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-VHL ngày 31/3/2021 ban hành Quy định 

tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện 

Hàn lâm KHCNVN của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam, Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị các đơn vị trực thuộc: 

- Tổng hợp danh sách cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình 

thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm KHCNVN; 

- Thông báo tới các cá nhân đủ điều kiện xây dựng Hồ sơ đề xuất/Thuyết 

minh đề tài theo quy định. 

Danh sách cá nhân đủ điều kiện và Hồ sơ đề xuất gửi về Viện Hàn lâm 

KHCNVN trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp trình Chủ tịch Viện xem xét phê 

duyệt.  

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể đơn vị và triển khai 

thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Viện; 

- Website Viện Hàn lâm KHCNVN; 

- Lưu: VT, KHTC.VHT. 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trường Giang 
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