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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
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 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 372/KH-ĐHLH Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho Sinh viên trong các cơ 

sở giáo dục đại học năm 2022 

 

I. Quy định chung 

Căn cứ Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành 

cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-BGDĐT, ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 679/BGDĐT-KHCNMT, ngày 03/3/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Tổ chức Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong 

các cơ sở giáo dục đại học năm 2022; 

Hiệu trưởng đề nghị các Khoa, Đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các đề tài, 

công trình nghiên cứu tham gia Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 như sau: 

Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên 

- Điều kiện xét: Được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-

BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối tượng tham gia là sinh viên đang học tại trường tính đến thời điểm nộp hồ 

sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2022). 

- Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia xét Giải thưởng được đính kèm theo phụ lục 

của Kế hoạch này. Hồ sơ bao gồm: 

a. Mẫu 01b: Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (01 

bản). 

b. Mẫu 02: Trang bìa chính của báo cáo tổng kết công trình/đề tài. 

c. Mẫu 03: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài (không đóng 

vào cuốn đề tài). 

d. Mẫu 04: Báo cáo tổng kết công trình/đề tài (03 bản). 

e. Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của 

đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu 

có); bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến 

công trình (nếu có). 

f. Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu ở trên. 

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ đến hết 16h00 ngày 

20/5/2022 tại Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Trường Đại 

học Lạc Hồng (Cơ sở 6). Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh, email: vongocvinh@lhu.edu.vn, 

số điện thoại VP: 02513.953.373 – Di động: 0937.535.378. 
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II. Phân công nhiệm vụ 

1. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng 

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch chi tiết tham gia Giải thưởng 

Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022. 

b. Cung cấp, hướng dẫn cho các đơn vị thể lệ Giải thưởng, biểu mẫu tham gia 

giải thưởng (phụ lục kèm theo). 

c. Tổ chức Hội đồng tư vấn và tuyển chọn đề tài gửi tham dự. 

d. Lên dự trù kinh phí tham gia giải thưởng. 

2.  Các Khoa 

a. Tuyển chọn và đề xuất đề tài tham gia Giải thưởng. Thời hạn gửi đề xuất đề 

tài đến 16h00 ngày 20/5/2022. 

b. Mỗi Khoa đề xuất tối thiểu 01 đề tài tham gia xét Giải thưởng Khoa học và 

công nghệ dành cho Sinh viên. 

Lưu ý: Ưu tiên cho các đề tài có kết quả là bài báo khoa học được đăng trên tạp 

chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước. 

3. Phòng Tài chính 

 Phòng Tài chính có trách nhiệm chi kinh phí tham dự Giải thưởng theo dự trù đã 

được phê duyệt. 

III. Tổ chức thực hiện 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải 

thưởng từ ngày công bố Kế hoạch đến hết 16h00 ngày 20/5/2022. 

Xử lý, phân loại hồ sơ tham dự từ ngày 21 đến ngày 22/5/2022. 

Mời hội đồng tư vấn, đánh giá và tuyển chọn hồ sơ tham gia Giải thưởng ngày 

29/5/2022. 

Thông báo kết quả họp hội đồng và yêu cầu chỉnh sửa cho các tác giả tham gia 

Giải thưởng được chọn, thời hạn chỉnh sửa đến hết 16h00 ngày 21/6/2022. 

Gửi hồ sơ tham dự theo đường bưu điện về cho Ban tổ chức từ ngày 26 đến ngày 

30/6/2022. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh 

viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022./. 
  

Nơi nhận:  
- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, TT.NCKH&ƯD, (602). 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 
 

TS. Lâm Thành Hiển 
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