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Thực hiện Công văn số 1452/ĐHTN-KHCNĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Giám 

đốc Đại học Thái Nguyên về việc nộp hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021; 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh triển khai xét trao tặng giải thưởng  

Kovalevskaia năm 2021 như sau: 

I. Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng  

1. Đối với cá nhân 

- Là phụ nữ Việt Nam đang làm việc công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa 

học tự nhiên, thuộc một trong các lĩnh vực sau đây: toán học, vật lý, hóa học, sinh vật học, y 

học, dược học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, được thừa nhận và 

được ứng dụng trong thực tiễn; 

- Có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc, được ứng dụng trong thực 

tiễn; 

- Có đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác; 

- Giỏi trong công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, đóng góp tích cực cho phong trào 

phụ nữ của cơ quan, đơn vị; 

- Cá nhân không phải là thành viên của tập thể từng nhận giải thưởng Kovalevskaia. 

2. Đối với tập thể 

- Là tập thể/nhóm các nhà khoa học người Việt Nam, trong đó người đứng đầu là nữ và 

có ít nhất 70% các thành viên là nữ; 

- Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên 

như: toán học, vật lý, hóa học, sinh vật học, y học, dược học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ 

thuật, kỹ thuật xây dựng, được thừa nhận và được ứng dụng trong thực tiễn; 

- Đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị nơi công tác; 

- Các thành viên nữ trong tập thể là những phụ nữ giỏi trong công tác nghiên cứu khoa 

học, đóng góp cho phong trào phụ nữ của đơn vị và phong trào phụ nữ cả nước. 

II. Điều kiện xét trao Giải thưởng  

1. Cá nhân / tập thể nữ phải được đơn vị suy tôn và tiến cử; 



2. Nếu được xét trao Giải thưởng thì sau khi nhận được Giải thưởng tập thể/cá nhân 

cam kết tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, dìu dắt thế hệ trẻ và vì sự 

phát triển của phụ nữ Việt Nam; 

3. Hàng năm có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo và dìu dắt thế hệ trẻ về 

UBGT Kovalevskaia Việt Nam. 

III. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng  

Hồ sơ cá nhân hoặc tập thể đề nghị xét trao tặng giải thưởng gồm có: 

1. Lý lịch trích ngang  + ảnh (4*6) đối với cá nhân hoặc ảnh (20*25) đối với tập thể; 

2. Lý lịch khoa học; 

3. Bản tóm tắt thành tích hoạt động của cá nhân, tập thể phụ nữ xuất sắc, các công trình 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học đã được đánh giá do Hội đồng khoa học Bộ, ngành xác nhận; 

đóng góp của cá nhân hoặc tập thể với việc xây dựng Bộ, ngành, lĩnh vực khoa học và bản sao 

các chứng nhận khen thưởng khác (ghi rõ ràng, chi tiết, cụ thể theo trình tự thời gian và có xác 

nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và cơ quan quản lý cấp trên); 

4. Biên bản họp xét; 

5. Các loại tài liệu, bài báo, khen thưởng, tranh ảnh, sản phẩm và bản sao các chứng 

nhận khen thưởng khác;... có liên quan đến thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị 

xét trao giải thưởng. 

(Chú ý: Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng bao gồm 01 bộ hồ sơ bản gốc và 07 USB lưu 

bản mềm định dạng PDF toàn bộ các văn bản của hồ sơ gốc, có mục lục các văn bản trong hồ 

sơ, có xác nhận, chữ ký và đóng dấu của đơn vị hoặc cơ quan chủ quản). 

Hồ sơ đề nghị xét trao tặng giải thưởng nộp về Thường trực Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng phòng 308 nhà Hiệu bộ, bản mềm gửi qua địa chỉ xuanthuy@tueba.edu.vn 

trước ngày 20/9/2021. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc trực tiếp trao đổi với đồng chí 

Phạm Xuân Thủy (Thường trực Hội đồng TĐ-KT) để được hướng dẫn cụ thể. 

 
Nơi nhận: 

- Như k/g (t/hiện); 

- Đăng web; 

- Lưu VT, TTPC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS Trần Quang Huy 

 

 

 



MẪU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN/TẬP THỂ 

(Kèm theo Công văn số 805/ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 25/8/2021) 

 

1. Ảnh (4*6) của cá nhân/ảnh (20*25) của tập thể  

2. Lý lịch trích ngang cá nhân 

- Họ và tên cá nhân 

- Năm sinh 

- Năm vào đảng (nếu là đảng viên) 

- Địa chỉ liên hệ: địa chỉ CQ/NR; điện thoại; email 

- Những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (nêu rõ lĩnh vực nghiên cứu 

chính) và đào tạo của cá nhân 

- Những thành tích trong công tác từ thiện, nhân đạo (nếu có) 

- Thành tích khen thưởng nổi bật (các loại bằng khen, bằng sáng chế ,...) 

3. Lý lịch trích ngang tập thể 

- Tên tập thể, đơn vị 

- Địa chỉ liên hệ: địa chỉ CQ/NR; điện thoại; email 

- Số CBVCNLĐ nữ trên tổng số CBVCNLĐ của tập thể/đơn vị (có danh sách kèm theo) 

- Số lượng cán bộ nữ có chức danh trong tập thể/đơn vị 

- Số lượng đảng viên trong tập thể 

- Những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (nêu rõ lĩnh vực nghiên cứu 

chính) và đào tạo của tập thể/đơn vị 

- Những thành tích trong công tác từ thiện, nhân đạo (nếu có) 

- Thành tích khen thưởng nổi bật (các loại bằng khen, bằng sáng chế,...) 

 


