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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 
 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Công văn số 214/LHHVN ngày 07/4/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học 

Công nghệ Việt Nam năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề 

nghị các đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ quy định tại Quy chế 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (gửi kèm theo) triển khai phổ 

biến Thể lệ Giải thưởng và gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng về Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email 

nguyenthanh@vast.vn trước ngày 15/8/2022. 

Bản điện tử gửi về địa chỉ email gồm có: Đơn xin tham dự Giải thưởng; Bản 

tóm tắt giới thiệu công trình và toàn văn công trình; danh sách các tác giả, đồng tác 

giả và các cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm đóng góp bằng chính lao 

động sáng tạo của từng người, có xác nhận của cơ quan chủ quản. 

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 b/c); 

- PCT Trần Tuấn Anh; 

- Lưu: VT, TCCB.T 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Tuấn Anh 
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