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THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai 

lần thứ nhất năm 2022  

 

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ 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 thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng Giải 

thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022 (sau đây gọi 

tắt là Giải thưởng) như sau: 

1. Tuyên truyền, phát động và nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết 

ngày 10/3/2022. 

2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở tổ chức xét Giải thưởng hoàn 

thành trước ngày 20/3/2022. 

3. Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh tổ chức xét tặng Giải thưởng 

hoàn thành trước ngày 30/4/2022. 

4. Tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng vào ngày 18/5/2022 nhân kỷ 

niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch xét tặng Giải thưởng, 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các 

Viện, Trường; các tổ chức khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh 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; 

- 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; 
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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. 

- 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 30/3/2022 (tính theo dấu bưu điện nếu hồ sơ gửi 

qua đường bưu điện). Các biểu mẫu của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ 

sở được gửi kèm theo Thông báo này. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các quý cơ quan, tổ chức 

căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND để triển khai công tác xét tặng Giải 

thưởng theo đúng tiến độ. 

 Trên đây là Thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng 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./. 

(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; 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). 

 

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; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 
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