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   Hà Nội, ngày         tháng  6  năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc 

Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu (GYSS) được tổ chức thường 

niên từ năm 2013 với mục tiêu tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ được giao lưu với 

những Diễn giả từng đón nhận Giải thưởng cao quý trong nghiên cứu khoa học (Giải 

thưởng Nobel, Fields, Công nghệ thiên niên kỉ...) đã thu hút nhiều nhà khoa học trẻ khắp 

nơi trên thế giới tham dự. 

Năm 2023, GYSS sẽ được tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp từ ngày 17 đến 20 

tháng 01 năm 2023 (giờ Singapore) với chủ đề tập trung vào các lĩnh vực Toán học, Vật 

lý, Sinh lý – Y học. (Chi tiết tham khảo theo thông tin gửi kèm hoặc đường link 

https://www.nrf.gov.sg/gyss/home). 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đề 

cử cán bộ nghiên cứu trẻ, có thành tích nghiên cứu xuất sắc tham dự Hội nghị trên để tiến 

hành tuyển chọn: 

-  Đối tượng: Sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu sinh và tiến sĩ trẻ dưới 35 tuổi. 

-  Tiêu chuẩn xét tuyển (do GYSS đánh giá): Đam mê nghiên cứu khoa học, thông 

thạo tiếng Anh và có khả năng tham gia tích cực các cuộc hội đàm; Chưa từng tham dự 

các Hội nghị của GYSS trước đây; Hiện không giữ chức danh nào (như giáo sư hoặc 

tương đương …). 

-  Kinh phí: Những ứng viên đăng ký và được GYSS chấp nhận tham dự trực tiếp sẽ 

tự thu xếp kinh phí vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Singapore; Những ứng viên tham dự 

trực tuyến sẽ tham dự với tư cách khách mời và không phải trả chi phí tham dự. 

Công văn cử cán bộ (Sơ yếu lý lịch ngắn gọn kèm địa chỉ hòm thư điện tử của ứng 

viên) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17.00 giờ ngày 

29/6/2022. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không xử lý những thông 

tin gửi sau thời hạn trên. 

Chi tiết liên hệ chị Trần Ngọc Huế, chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế, số điện thoại 

3756.4335/ Máy lẻ 1135; email: tnhue@vast.gov.vn . 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch Viện (để báo cáo); 
- Lưu: VT.HTQT.TNH.30 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 
  Lê Quỳnh Liên 
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