
 

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

        
       Số:       /BGDĐT-KHCNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng  

Kovalevskaia năm 2021 

                    Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện và cao đẳng sư phạm,                                                                         

viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ 

 

 Thực hiện Thông báo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc đề cử 

cá nhân và tập thể các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên để xét trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện và cao đẳng sư phạm,  

viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ đề cử các cá nhân và tập thể các nhà 

khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đáp ứng 

tiêu chuẩn và yêu cầu của Giải thưởng để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm 

định và đề cử Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam xét chọn.  

 Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và quy trình xét chọn Giải thưởng do Ủy 

ban giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam quy định tại Phụ lục đính kèm Công 

văn này.  

Hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 gồm 01 bộ hồ sơ 

gốc bản cứng và 07 USB (lưu bản mềm và bản định dạng PDF toàn bộ các văn 

bản của hồ sơ gốc) gửi về địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường), 35 Đại Cồ Việt – Hà Nội trước ngày 30/9/2021 để 

kịp tiến hành thẩm định. Bản mềm hồ sơ gửi qua địa chỉ e-mail: 

vukhcnmts@moet.gov.vn. 

Các cá nhân, tập thể được gửi hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng 

Kovalevskaia năm 2021 nhưng chưa được xét chọn trao giải mà vẫn tiếp tục có 

nguyện vọng xét trao Giải thưởng năm 2021 được tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị xét 

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021.    

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Bà Nguyễn Thúy Loan, CVC Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; điện thoại: 

0945684448; địa chỉ e-mail: ntloan@moet.gov.vn.  

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCNMT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                            Phụ lục  

    

 

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT CHỌN  

GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 2021 
  

(Kèm theo Công văn số:           /BGDĐT-KHCNMT ngày    tháng 8 năm 2021) 

 

I. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 

1. Đối với cá nhân 

- Là phụ nữ Việt Nam đang làm 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, 

hoá 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. 

- Có các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc thuộc lĩnh vực 

khoa học tự nhiên như: toán học, vật lý, hoá 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 đang 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 CHỌN  GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 

1. Cá nhân và tập thể nữ phải được đơn vị hay cơ quan chủ quản suy tôn và tiến 

cử. Hồ sơ đề cử trao giải thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ/ngành. 

2. Nếu được xét trao Giải thưởng thì sau khi được nhận 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. THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG 

KOVALEVSKAIA  

1. Hồ sơ cá nhân hoặc tập thể được xét chọn gồm: 

a) Lý lịch trích ngang + ảnh 4 x 6 và 1 ảnh nghiên cứu khoa học, ảnh tập thể 

b) Lý lịch khoa học 

c) 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);  

Báo cáo thành tích đầy đủ và bản tóm tắt gửi qua địa chỉ email: 

baongavwu@gmail.com 

c) Biên bản họp Hội đồng xét chọn (Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội 

đồng khoa học) của các cuộc họp từ đơn vị cơ sở lên bộ, ngành, cơ quan quản lý, 

có ghi đầy đủ các ý kiến nhận xét về tập thể hoặc cá nhân đề nghị được xét chọn 

trao giải thưởng (ghi rõ thành phần họp xét chọn); 

đ) Công văn đề nghị xét trao giải thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng 

Bộ/ngành  

e) 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 cứng bản 

gốc và 07 USB bản mềm và bản định dạng PPF 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). 

2. Quy trình xét chọn: 

a) Các Bộ, ngành tiến hành bình xét từ cơ sở và gửi hồ sơ cá nhân hoặc tập 

thể phụ nữ đề nghị được xét chọn trao giải thưởng lên Ủy ban Giải thưởng 

Kovalevskaia Việt Nam. 

b) Bộ phận Thường trực tiếp nhận, xem xét thủ tục hồ sơ, lên danh sách, 

phân loại hồ sơ theo lĩnh vực, ngành nghề công tác. 

c) Thẩm định các hồ sơ đề nghị xét chọn: Hồ sơ được gửi cho các thành 

viên UBGT ít nhất 1 tháng trước khi tổ chức họp UBGT để xét chọn. 

d) Tổ chức họp UBGT để xét chọn các hồ sơ có thành tích đặc biệt xuất sắc. 

e) Thông báo các đơn vị, cá nhân được xét chọn trao giải thưởng. 



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                             

            

 

 

Mẫu lý lịch trích ngang cá nhân, tập thể 
 

(Kèm theo Công văn số:           /BGDĐT-KHCNMT ngày     tháng 8 năm 2020) 

 

 

1. Ảnh (4x6) của cá nhân, ảnh của tập thể (20 x 25)  

2. Lý lịch trích ngang cá nhân 

- Họ và tên cá nhân 

- Năm sinh 

- Chức vụ hiện nay (cập nhật năm 2021) 

- 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 cán bộ CNVLĐ nữ trên tổng số CNVLĐ 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 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…) 
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