
BQ GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJ'%NG DH HANG HA! VIT NAM Dc Ip  — Ttr do — Hanh phñc 

So:  121  /TB-DHHHVN-KHCN HáiPhông, ngay,17 tháng näm 2022 

THÔNG BAO 
V vic to chtrc Giái thu'o'ng Khoa hQc và Cong ngh dành cho 

sinh viên trong các co' s GDDH nàm 2022 

KInh g1ri: Thu triiO'ng các don vj trong toàn lnrOng 

Tnrmg Dai  hQc Hang hãi Vit Nam nhn duc Cong van 679/BGDDT-KHCNMT 
ngày 03/3/2022 cUa B Giáo dc và Dào tao  ye to chirc Giãi thithng khoa hçc và Cong 
ngh dành cho sinh viên trong các ccc s giáo dic dai  h9c narn 2022. Nhà tri1ng thông 
báo den Thu trithng các don vj, các giàng viên, sinh viên d du'çic giao thijc hin dê tài 
nghiên ciIru khoa h9c sinh viên ntrn hc 2021 - 2022 nhu' sau (Chi tiêt xern trong Cong 
van dmnh kern). 

1. MiicdIch 

- Biêu duong thành tIch xut sc và khuyn khIch sinh viên tharn gia nghiên ciru 
khoa h9c và phát triên cOng ngh, irng diing vào giãi quyêt nhu'ng van dê cña thirc tiên 
trong cuc song; gop phân nâng cao chat lucing dào tao,  phát triên kinh té - xa hi, 
phát hin và bôi duO'ng tài nãng khoa h9c trê trong CO SO giáo dic dai  h9c; 

- Khuyn khICh co sO' giáo d11C dai  hçc, CãC to Chlrc và cá nhân h trçi hoat dng 
nghiên CUU khoa h9C Cho sinh viên; 

- TOn vinh CãC Ca nhân, tp th cO thành tIch xuât SaC trong hoat dng nghiên ciru 
khoa hçc Cña sinh viên và Giái thuO'ng näm 2022. 

2. Di ttrç'ng tham gia Giãi thtrong là sinh viên dang theo h9C O' CC CO sO' giáo 
dc dai  h9C  tai  thO'i diem np ho so' tharn gia xét Giài thuO'ng (30/6/2022). 

3. Linh virc khoa hQc và cong ngh cüa Giãi thirO'ng 

Các linh virc khoa hçc và Cong ngh Cüa Giãi thuâng duçYC quy djnh tai  Diu 3 
Thông tu' 45. 

4. Diu kin d6i vOi dê tài tham gia Giãi thu'O'ng 

D tài nghiên ciiru khoa h9c Cüa sinh viên tharn gia xét Giãi thirâng du?C quy 
djnh tai  Khoân 2 Diêu 4 Thông tu 45. 

5. S lirçrng d tài gill tham gia Giãi thirong: di.rcic hja Ch9n gili dij thi trên CO 

sO' Can Cu CáC de tài dt giãi Cao sau khi dir thi Cap Tru'O'ng và dáp i1ng duç'c Khoãn 2 
Diêu 4 Thông tu 45. 

6. Tlnh hçrp 1 cüa ho so' Giãi thirong 

TInh hcp 1 Cüa h so Giái thuO'ng duçc quy dlnh tai Diêu 10 Thông tu' 45. 

7. Thô'i gian thijc hin 

Can cu tren CO So' Cong van 679/BGDDT-KHCNMT ngày 03/3/202 1 cüa B Giáo 
dC va Dào tao,  Nhà truO'ng dê nghj CaC KhoaIVin CO de tài nghien cu'u khoa h9C sinh 
viên duçiC giao theo Quyêt djnh 2186/QD-DHHHVN-KI-ICN ngày 18/11/2021 tién hành 
tO ChüC nghim thu nhu sau: 



TRIJÔNI.t 
DAt IIQC 

HANG HAl 
viEr NAM 

G 

KT f'1lU TI?(JÔNG 
PHO HJEu TRUONG 

Pcs.is1d 

- Thii gian t chüc nghirn thu cp Khoa: Tir 04/4/2022 den 15/4/2022 

- Thyi gian gui h so d? thi cp Tnthng duc gri v Phông KH-CN (ti da rni 
don vj duçc gri 02 cong trinh xuât sac và dôi vài don vj có dê tài NCKFI sinh vién dat 
giãi Nhât trong näm hçc 2020-202 1 thI thrçic giri them 01 dê tài): Tir 16/4/2022 den 
29/4/2022 

- Thai gian dr kin th chrc dr thi cp Trtthng: Trong tháng 5/2022 

- Thai gian gui dij thi do Bô Giáo diic và Dào tao  t chiirc theo quy dnh tnràc 
30/6/2022. 

(Các biu máu quy djnh dwcrc dáng tái trên website: http://khcn.vimaru.edu.vn) 

Mci chi tit lien h vói PhOng Khoa hc - Cong ngh, din thoai 0225.3829111/ 
0945.506.468. 

Ncri nithn. 
- Nhu trén; 
- Hiu truông (d b/c); 
- Lixu: VT,  KH-CNJj 
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i.x sau: 
A' 

DEN °  

?GNGH 
e 70' 7 

NgIy:  . . . 1a-  2.- 

0 DUC vA BAO TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tir do - Hanh ph(ic 

Ha Nói, ngày 03 1 iiJn 03 nãin 2022 
TRIJONG 911 HANG flAt VIET NAM 

Sô'  

V1M Ngày:.2/.  

Chuyé'n Xi4t'  

Luu hô'su so'  

C) 
/BGDDT-KHCNMT 

t chrc Giâi thi.râng Khoa hçc 
Cong ngh dành cho sinh viên 

ong các co sâ GDDH näm 2022. 

7 KInh glri: Các eq si giáo dic d?i  hoc 

Thirc hin Thông tu s 45/2020/TT-BGDDT ngãy 11/11/2020 cUa B trirâng B 
G
,

pvdic và Dào to ban hành Quy ch xét ttng Giâi thuàng khoa hQc vã cOng ngh 

ành cho giáng viên tré vA sinh viên trong c si giáo diic d?i  hçc (sau dày gQi tt là 

Thông tu 45), B Giáo dic Va Dào to huâng dn các c s giá 

Giãi thu&ng khoa hçc vã cong ngh dành cho sinh viên nàrn 202 

chi tie'! kern theo). 

1. Dôi ttrqng tharn gia giãi thu'O'ng 

Di tuçing tham gia giái thung theo quy djnh t?i  diem b) 

Thông tu 45: là sinh viên dang theo h9c các Co si giáo dc di h 

np 1i so tham gia Giãi thithng (truàc ngãy 30/6/2022). 

2. Linh vyc khoa I1QC và cong ngh cüa Giãi thuong 

Giái thithng Khoa h.c vã Cong ngh dành cho sinh viên trong các cc s giáo diic 

di hoc nàm 2022 xeni xét và trao giãi cho 6 linh virc khoa hçc và cong ngh theo quy 

djnh tii Diu 3 cüa Thông tii 45, bao gm: Khoa h9c tr nhiên; Khoa hçc k thut và 

cong ngh; Khoa h9c y, duçc; Khoa hc nông nghip; Khoa h9c xã hi; Khoa hc nhân 

van. 

3. Diêu kiin dôi vói dé tài tharn gia Giii I1iuO'ng 

D tài nghiên ciru khoa hçc cüa sinh viën tham gia xét giâi phãi dãp i'rng cthy dci 

các diu kin quy djnh tii Khoãn 2, Diu 4 cUa Thông tu' 45. 

4. S lu'qng dé tài dirçc g&i tham gia Giãi thuOng 

S luvng d tài nghiên ciru khoa hc cüa sinh viên duçc gcri tham gia xét giãi dirçic 

quy djnh cii th ti Khoãn 2, Diu 5 cUa Thông tu 45. Các co sâ gião dic di hoc can ccr 

quy djnh, s 1uçng sinh viên ccia dan v và ch.t 1uçng các cong trInhd quy& dnh. 

5. Ho sr thain gia Giãi thuOng 

5.1. Yêu câu ye 1u so 

H so các d tài thani gia xët chçn Giái thirOng Khoa hQc và Cong ngh dành cho 

sinh viê,i trong cOc co so giOo dyc dqi hoc närn 2022 bao gôm: 

- COng van và Danh mvc  dé tãi tham gia xCt tang giâi thung; 



- Các van bàn, tâi 1iu theo dung các quy djnh ti Khoãn 2, Diu 7 cña Thông lu 

45. 

5.2. T/uYi 4an, dja dilm vd phuo'ng 1Iuc ,,I,ân h so 

a) Thai gian nop h so 

Tir ngày 30/5/2022 dn 17 gia 00 ngày 30/6/2022. 

b) Dja dim và phuong thüc nhn ho so 

H so tham gia giãi thu&ng bao gm cà bàn cCrng và bàn mm (djnh dng file 

word). 

Co s& giáo dic di hçc gui 01 b h so (bàn ccrng) qua buu din hoc np trijc tip 

v PhOng Quàn 19 khoa hQc, Tru?ng Dai  h9c Ha Ni. DIa  chi: S6 km 9, &rang Nguyn 

Trãi, Thanh Xuân, Ha Ni. Phia ngoài h so ghi rO thông tin: D tài tham gia Giái 

ihung KHCN nàm 2022 dàn/2 cho sinh viên. 

Bàn mrn h so (djnh dng file word) gi:ri dng thai v 02 dja chi email: 

giaiIhuongsvnckh2022nzoe1.gov.vn  (cüa Thu?mg trirc Ban chi do Giài thuâng) và 

gIsvnckh2022hanu.edu.vn  (cua Phông Quãn 19 khoa hçc, Truang Di h9c Ha NOi). 

5.3. TIn/i hçp l cña ho so' 

H so các d tài tham gia xét ch9n GiOi thtr&ng Khoa hQc và ông ngh dan!? cho 

sinh viên trong các cc sO giáo dyc dgi hQC nám 2022 phài dáp thig dy dU cãc quy djnh 

ti Diu 10 cUa Thông tu 45. Dc bit luu 9: 

- Co dy dü h so theo quy djnh ti Khoân 2, Diu 7 cüa Thông ti.r 45. 

- Khong hin thj thông tin v sinh viên thc hin, nguai huàng dan, ten co sâ giao 

dic di hçc trong báo cáo t6ng kt Cong trInh, d tài và các tài Iiu khoa hçc lien quan 

(nu cO), tr1r danh iiiic tài lieu tharn khão. Trong tru&ng hçip dc bit, ten co so giáo dic 

d?i hQc là mOt  phAn trong ten d tài hoc nOi  dung nghiên cfru, h so dt.rcic coi là hgp I. 

- Gi'ri h so tham d Giãi thi.r&ng dung thai h?n  quy djnh. Thai dim nhn h 

duc xác dnh theo mt trong ba mc thai gian sau: 

Mc thai gian co sO giáo dic dei  hc gui dy di h so qua hOrn thu din ttr 

giaithuongsvnckh2022moel.gov. vn và g1svnckh2022hanu. edu. vn. 

M6c thai gian ghi 0 dAu cña buu din (d6i vOi truang hçp gui qua buu din). 

M6c thai gian ghi 0 du Cong van dn cüa TruOng Di hc Ha Ni (di vOi truang 

hcp np h so tri,rc tip t?i  Tnrang Di h9c Ha Ni). 

6. Kinh phi t chñc giãi thu*ng 

- Các cci sO giáo dc d?i  hQc sfr ding kinh phi tü ngun thu hçip pháp duqe quy 
djnh tai  khoãn 1, 2 Diu 6 Thông ti.r 45 d chi vic dánh giá, xét giài thuOng, cong tác 

t6 chuc vOng so khâo cua Giãi thuOng. 

- Muc kinh phi dánh giá và xét giâi vOng so kháo närn 2022 là 3.000.000 dông/dê 
tài (Ba trieu  dng). Chi cho các hoot dng: 
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TL. BQ TRUNG 
RU'ONG V11 KHOA HOC, 

vA MO! TRUÔNG 
TRU'O 

KT.V 

T'hanh BInh 

+ HQp các hi &ng dánh giá và xét giái vông sor khão; 

+ Rà soát dê tAi tham dir Giãi th.ràng; h trci cong tác t chfrc vOng so khâo; 

- Các cor so giáo diic d?i  h9c np tin mt hoc chuyên khoãn cho don v däng cai 

t chrc. 

+ Ten tài khoãn: Trir&ng Di hçc Ha Ni; 

+ S ti khoãn: 21510000219768 Ngán hang TMCP Dãu tii vâ pht trin Vit Narn 

(BIDV), chi nhánh Cu Giy. 

+ Ni dung chuyn khoán cn ghi rO: "Ten do'n vi- SVNCKH2O22 - s Iicng d 

tài". 

B Giáo dic và Dào t?o  thông báo t ch(rc Giãi thi.rOng khoa hQc và cong ngh 

dânh cho sinh viên trong CáC Ca sO giáo dic di hQc nãm 2022 dé các Co SO giáo diic di 

hçc bit và thrc hin./. 

No'i n/i cm: 
-Nhirtrên; 
- B truYng (dé b/c); 
- TTr. Nguyen VAn Phüc (dé b/c); 
- BCD Giãi thtthng (dé c/d); 
- Bô KHCN (clé p/h); 
- Vii truông Vi KHCNMT(dê b/c); 
- TW Doàn TNCSHCM (dé p/h); 
- Qu9 VIFOTEC (dé p/h); 
- Cong thông tin din tirB GDDT; 
- Trumg DH Ha N,i (dê i/h); 
- Liru: VT, KI-ICNMT. 

Thông tin clii tiêt !iôn lie: 
- TS. Nguyen ThI Du, CVC Vi Khoa hpc, Cong ngh Va MOI trirng, BO Giáo duc  và Dào to, 

DT: 097.568.47.94; email: ntdiu@moet.gov.vn  
- TS Nguyen Ngcc Lan, Trtr&ng phOng Quân l khoa hQc, TnrOng D?i  h9c Ha NOi.  DT: 

090.320.95.94; email: lannn@hanu.edu.vn.  
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BQ GIAO DUC VA oAo TAO CQNG HOA XA HOI  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 213 IKH-BGDDT Ha N5i, ngày 03 tháng03 nãm 2022 

KE uocu 
Ti chu'c Giãi thuông khoa hQc và cong ngIi dãnh cho sinh 'iên 

trong các co sr giáo due di h9c ham 2022 

Thirc hin Thông liT s6 45/2020/TT-BGDDT ngãy 11 tháng 11 nàm 2020 cüa 
B tnrâng B Giáo djc và Dào to ban hành Quy ch xét tng Giãi thuâng khoa hçc 
và cong ngh dãnh cho giãng viên tré và sinh viên trong Co sâ giáo diic di h9c (sau 

day gçi tt là Thông tu 45), B Giáo diic và Dào to ban hãnh K hocli t chirc xét 
tang Giãi thuàng khoa hc và cong ngh dânh cho sinh viên trong các co so giáo dçic 

di h9c nàm 2022, cii th nhu sau: 

I. Muic dich 

- Biu ducmg thành tIch xut sc và khuyn khIch sinh viên tham gia nghien 
cü'u khoa h9c vâ phát trin cong ngh, üng ding vào giâi quyt nhftng vAn d cüa 
th%rc tin cutc s6ng; gOp phn nâng cao chAt hrcmg dào t?o,  phát trin kinh t - xã hi, 
phát hin vã b6i duOng tài nAng khoa h9c tré trong co sO giáo d%ic d?i  h9c; 

- Khuyn khIch co sO giáo diic di hçc, các t chcrc và Ca nhãn h trç ho?t 

dng nghiên ciru khoa h9c cho sinh viên; 

- Ton vinh cac Ca nhân, tp th CO thãnh tIch xut sc trong boat dng nghiên 
cru khoa hoc cüa sinh viên. 

II. D6i ttr9ng tham gia Giãi thu'ô'ng 

Di tucmg tham gia Giái thuOng là sinh viên dang theo h9c 0 các co sO giáo 

dic di h9c ti th0i dim np h so tham gia xét Giài thu0ng (30/6/2022). 

III. Diu kin dói vol d tài tham gia Giãi thir&ng 

D tài nghiên cüu khoa hçc cUa sinh viên tham gia Giài thi.rOng duçic quy djnh 
tai Khoán 2, 3 và 4 Diu 4 Thông tl.r 45; litu dk,n b, khoân 2 Diu 4 Thong tw 45. 

IV. Các linh virc khoa hçc và cong ngh cüa Giãi thuöng 

Các lTnh vrc khoa h9c va cong ngh cüa Giãi thirOng duqc quy djnh ti Diêu 3 
Thông lii 45. 
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V. s6 Iuçrng dê tãi gin tham gia Giãi thuô'ng 

- S !uqng dé tài g1r1 tham gia Giái thuâng cüa các don vj duçc quy djnh ti 

Diêu 5 Thông tu 45. 

- Don vi duac giao dàng cal t chirc Giài thung yang so khâo duc gcri them 

02 dê tãi. 

VI. Tinh hçrp I cüa h so' Giãi thtr&ng 

TInh hqp I cüa h so Giài thuOng duc quv djnh ti Diéu 0 Thông us 45. 

VII. Thô'i gian và dla diem to chtI'c Giai lhu'O'ng 

1. ThO'i gian 

- Thyi gian np h so và ban din tir Cong vAn tham gia Giái thuâng: Th ngAy 

20/5/202 1 dn 17 gi? 00 ngày 30/6/2022. 

- To chirc dánh giá d tài vA xét vOng so khâo: hoàn thAnh truâc ngây 

3 0/9/2022. 

- T chrc dânh giá d tài, xét \'ông chung khào; To chi'rc 1 tong kêt va trao 

GiAi thumg: hoàn thành truàc ngày 15/12/2022. 

2. Dja diem 

Truäng D?i  h9c Ha Ni, km s 9 Nguyn TrAi — Thanh Xuân — Ha Ni. 

VIII. Kinh phi 
Kinh phi ti chirc Giài thtràng quy djnh t?i  Diu 6 Thông tu 45. 

IX. TO chüc thu'c hiên 

1. Vu Khoa hQc, Cong ngh vã Môi trlro'ng 

V Khoa h9c, Cong ngh Va Môi truông là don vi diu mi trin khai các 

nhim vii sau: 

- Xãy drng và trInh Lãnh do B phé duyt K ho?ch t chrc xét tng GiAi 

thuông näm 2022; 

- Ban hãnh cong van hmmg dn và các 'ãn bàn lien quan dn t chrc Giâi 

thumg; 

- Huàng dn cong tác t6 chirc GiAi thung cho don vj duçic giao dang cai t 

chirc Giãi thu&ng nArn 2022; 

- Xây dung VA trinh Lãnh do B thAnh Ip  Ban Chi dio GiAi thtxâng; 

- T chüc hçp Ban Chi do GiAi thuâng d trin khai K hoch, cong tác 

truyn thông M chüc xét tng Giãi thu&ng nãm 2022; thông qua kt quA xét giãi vông 
so khAo, vông chung khAo vA t chtrc L trao GiAi thi.râng; 
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- Xãy drng và trInh Lânh do B thành 1p các hi dng vông sa khão và 
vông chung kbáo; 

- Huâng dn cong tác to chirc hçp Hi dng vOng so' kháo và chung kháo cua 
Giâi thu&ng; 

- Tng hçp kt qua dánh giá và xét Giái thuing a yang so' khâo vã vOng 

chung khão; 

- Phi hcip vâi Vi Thi dua - Khen thuâng, Trung uang Doàn TNCSHCM và 
Qu5' H trq sang t?o  K thut Vit Nam (VIFOTEC) dip Giy chrng nhn, Bang 
khen, GiAy khen cho sinh viên, ngxài hi.râng dn sinh viên thrc hin d tài dit Giái 
thuâng và các dan vj dat  thành tIch xut sc trong t chrc hoat dng nghiên cru khoa 
hçc cña sinh viên nãm 2022; 

- Phñ hap vâi Vu K hoach - Tài chInh, Van phông B, dan v duçic giao 
dàng cai d 1p dir toán kinh phi, lam các thu tiic thanh quyt toán trong k hoach 
kinh phi dâ dugc phê duyt; t chi'rc hoat  dng truyn thông tuyên truyn v Giãi 
thuing; 

- T chüc cac hoat ding lien quan khác; 

- Xi:r 1 các tru&ng hqp vi phm, khiu nui, t cáo (nu co). 

2. Trirông Di h9c Ha Ni 

- Ci:r du mi tip thn h so' d tài tham dçr Giãi thuâng; kim tra tInh hc)'p I 
cUa h so' tham dii Giâi thixâng; 

- Râ soát, phân loi, sp xp dé tãi theo các linh vi1c khoa h9c và cong ngh; 

- Phân loai, dánh mA s, 1p danh mic d tài theo t1rng linh vrc chuyên ngành 
thuc các linh vrc khoa h9c vA cong ngh cña GiAi th'irâng; 

- Tng hqp danh mic d tAi có cong b khoa hçc tir kt qua nghiên cü'u trên 
các tp chI khoa h9c trong vA ngoài nixOc hoc dA duqc trin khai rng ding trong 
th%lc tin (kern theo minh chthig); 

- Tang hçip danh sách sinh viên thrc hin d tài duçic chQn vào vông chung 
khào d thông báo trên Cng thông tin din ti:r c1ia B Giáo dic vA Dào tao  và 
Truâng Dai  bce Ha Ni. 

- Chun bj các diu kin co' sâ vt chat, hu cAn, k5 thut t chirc khai mac  và 
phong hçp cho các Hi dng; phi hap t chCrc L trao GiAi thuâng vA các hoat dng 
lien quan; phM hap t chüc cong tác truyn thông v GiAi thuang. 

- B trI can b tham gia phic vçt tai  các phiôn hp Hi dng; tham gia t chüc 
L tng két vA trao GiAi thuông, các hoat dng lien quan vA các diu kiin cAn thit 
khác. 
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en Vn PIi(ic 

- Ph6i hcTp vói Vi Khoa hoc, Cong ngh vã Môi tnräng, Bô Giáo duc và Dão 

t?o Ip danh sách các hi dng xét Giái thi.râng vông scx khão, vông cluing khâo vâ 

danh sách sinh viên thc hin d tài dt Giãi thuâng. 

- Phi hçp vâi Vi Khoa hoc, Cong ngh và Môi tru&ng, Vn phông B trong 

cong tác dir toán, thanh quyt loan kinh phi trong hoach kinh phi dã duçc phé 

duyt. 

3. Di voi các co' so' giáo dyc di hçc 

- Th chi:rc xét tng giái thiRmg sinh vién nghien ctru khoa h9c Cap ca sâ Va xét 
chçn d tái nghiên ciru khoa h9c xut sc cUa sinh viên gCri tham gia xét tang  Giái 
thung. 

- Gtri cong trInh nghiên ci:ru cüa sinh viên tham dir Giái thithng ding thñ 
gian, dam báo tInh hçip I cüa h sci theo quy djnh ti Thông tu 45. 

- Tao diu kin d các sinh viên có d tâi vào vông chung kháo iliam d? bo 
cáo tai  Hi dng chm Giãi thuâng. 

- Ciir di din lãnh do &n vj, phong/ban khoa h9c cong ngh, Doàn 
TNCSHCM, sinh viên và giáng viên hiràng dn sinh viên có d tài dt Giãi Nht, 
NhI, Ba tharn d? L tng kt và trao Giái thu&ng. 

No'! ,,/,fi,: 
B trtrông (dê b/c); 

- B KHCN (de p/h); 
- TW Doàn TNCSHCM (dé p/h); 
- Qu Ho trçi sang t?o  K5 thut VN (de p/h); 
- TrtrOiig Di h9c Ha Ni (dé tlh); 
- Các cci sO GDDH (dê t/h); 
- COng thông tin din ti B GDDT; 
- Liru: VT, KHCNMT. 

KT. BO TRu'o'N(; 
THU TRUO'NG 
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