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THÔNG BÁO 

Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022  

 

 

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt là Giải 

thưởng) là giải thưởng chính thức, duy nhất do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

trao giải 03 năm một lần, nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có 

công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, có giá trị cao về 

khoa học và công nghệ, có tính khả thi đã nghiên cứu, công bố và áp dụng hiệu 

quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai.  

 Thực hiện Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ 

chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất 

năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản thông báo kế hoạch tổ 

chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất 

năm 2022; theo đó thời gian tổ chức Giải thưởng là trong năm 2022. Tuy nhiên 

đến hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng theo kế hoạch, có một số 

tổ chức, cá nhân liên hệ chưa hoàn thành kịp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. 

Nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và biểu dương tài năng, sự cống 

hiến của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có 

đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh; để tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong 

việc lập hồ sơ đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng; được sự thống nhất của Ủy 

ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức xét tặng Giải thưởng trong năm 2023, Sở Khoa học 

và Công nghệ thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét 

tặng Giải thưởng đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022.  

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; các Viện, Trường; các tổ chức khoa học và công nghệ; 

các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện 

những nội dung sau: 

- Hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải 

thưởng tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc.  

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; 
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- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở 

theo quy định; 

- Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở để xem xét, đánh 

giá công trình; 

- Hoàn chỉnh hồ sơ, gửi văn bản đề nghị xét tặng Giải thưởng, biên bản họp 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở, kèm theo danh sách và hồ sơ công 

trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn về Sở Khoa học và Công nghệ (gồm bản mềm và 

01 bộ bản giấy) đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022 (tính theo dấu bưu điện nếu 

hồ sơ gửi qua đường bưu điện).  

Đối tượng đăng ký xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 3; điều kiện 

và tiêu chuẩn xét theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quy chế xét 

tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết 

định số 532/QĐ-UBND. Các biểu mẫu đăng ký và biểu mẫu làm việc của Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở được gửi kèm theo Thông báo này và được 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

https://skhcn.gialai.gov.vn (mục Thông báo). Mọi thông tin chi tiết về Giải 

thưởng liên hệ bà Nguyễn Thị Hoài Tân, số điện thoại 0907999715. 

Đề nghị Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức 

tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông báo này. 

 Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia 

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất năm 2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ. Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm, phối hợp thực 

hiện kịp thời để công tác xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia 

Lai lần thứ Nhất đạt kết quả cao./. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải 

thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai). 

 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh; 

- Các Viện, trường, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 
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