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THÔNG BÁO  

V/v đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô  

về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 

 

Kính gửi: ……………………………...…………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa 

học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (gọi tắt là Giải thưởng), Sở Khoa học và 

Công nghệ thông báo về việc xét tặng Giải thưởng với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng: 

Tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình khoa học và công 

nghệ. 

2. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng: 

a) Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự 

nguyện. 

b) Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công 

bằng, chính xác. 

c) Công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng 

Nhà nước về khoa học và công nghệ thì không được đề nghị xét tặng Giải 

thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng: 

Công trình khoa học và công nghệ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 14 và Điều 15 Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế.  

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng: 

Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 01 

bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử (dạng 

PDF), được lưu trong USB, không đặt mật khẩu, bao gồm:  

a) Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản chính) của tác giả 

công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình (Mẫu ĐK).  



b) Báo cáo tóm tắt (bản chính): công trình nghiên cứu khoa học (Mẫu 

BC1), công trình nghiên cứu phát triển công nghệ (Mẫu BC2), công trình  

ứng dụng công nghệ (Mẫu BC3). 

c) Tài liệu liên quan đến việc công bố hoặc văn bản xác nhận kết quả 

ứng dụng công trình (Mẫu XN). 

d) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có 

liên quan đến công trình (nếu có). 

Khi có yêu cầu, tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả phải 

tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên Hội đồng được làm việc trực 

tiếp với bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.  

5. Giải thưởng 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng cho 10 đến 15 

công trình tùy thuộc vào số lượng và chất lượng công trình đăng ký tham gia. 

b) Tác giả công trình được nhận Cúp, Bằng chứng nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh kèm theo mức tiền thưởng 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng)/công trình được tặng Giải thưởng. 

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

a) Thời gian nộp hồ sơ:  

- Từ 7giờ30 ngày 01/4/2021 đến trước 17giờ00 ngày 31/8/2021 (trong giờ 

hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật).  

- Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

b) Địa điểm nộp hồ sơ:  

- Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ.  

- Địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Số điện thoại: 0234.3822439. 

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Khoa học và Công nghệ rất mong quý cơ quan, 

đơn vị phối hợp thông báo, hướng dẫn, động viên các tác giả có công trình đáp ứng 

các điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng. 

Mọi thông tin chi tiết về Giải thưởng vui lòng truy cập Website: 

skhcn.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Địa chỉ: số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 

0234.3824935 (Phòng Quản lý khoa học)). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 
 

 

 

Hồ Thắng 

 



 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO 

- Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Văn phòng tỉnh ủy, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, 

Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, 

Giao thông – Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Ban quản lý 

Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố Huế;  

- Đại học Huế và các trường thành viên: Đại học Y Dược, Đại học Khoa 

học, Đại học Nông lâm, Đại học Sư phạm, Trường Du lịch, Đại học Kinh tế, Đại 

học Nghệ Thuật, Đại học Luật, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Kỹ thuật-Công nghệ; 

Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh;  

- Các Viện nghiên cứu trên địa bàn: Viện Nghiên cứu Khoa học miền 

trung, Viện Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm 

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Huế;  

- Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Trung tâm điều hành giám sát đô thị 

thông minh, Trung tâm KNĐMST Đại học Huế; 

- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học y dược, Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Các cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu: 

+ Nhóm Doanh nghiệp KH&CN: CT TNHH nghiên cứu ứng dụng 

KH&CN MT An Sinh; Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC; Công ty 

TNHH MTV thương mại dịch vụ sản xuất Minh Nhật Việt; 

+ Nhóm Doanh nghiệp, cá nhân đạt giải khởi nghiệp: AIQuant, Hue-

Trippal; 

+ Hội Đông y; 

- Các đơn vị (ngoài tỉnh) chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được 

nghiệm thu từ năm 2016 đến năm 2020: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt 

Nam, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Tài 

nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Học viện Chính trị 

khu vực III. 

*Tổng cộng: 78 đơn vị nhận Thông báo. 
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