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Hải Phòng, ngày     tháng  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành 

phố về khoa học và công nghệ năm 2021  

 

Triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 

và Giải thưởng Thành phố về Khoa học và Công nghệ (Giải thưởng) năm 2021, 

Sở KH&CN Hải Phòng đã thực hiện các bước sau: 

-  Thông báo việc xét tặng Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và gửi tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, trong đó: Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ ở cấp cơ sở: Từ 18/4/2021 đến hết ngày 28/5/2021. 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai hướng dẫn cho các tổ chức và cá 

nhân liên quan về các nội dung, quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ và xét tặng 

Giải thưởng. 

- Hướng dẫn, thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tiếp nhận Hồ 

sơ đề nghị xét tặng giải thưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng từ các 

Hội đồng xét tặng cấp cơ sở. 

Để tiếp tục triển khai việc xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng chuyên 

ngành cấp thành phố theo qui định tại Điều 19, Khoản 2 của Qui định về giải 

thưởng KH&CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết 

định số 351/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

theo đúng kế hoạch, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, tổ chức cơ sở tiếp tục 

hoàn thiện Hồ sơ xét tặng cấp cơ sở và gửi về Sở KH&CN trước ngày 15/7/2021 

để tổng hợp thực hiện. 

Sở KH&CN xin trân trọng thông báo và kính đề nghị các sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức KH&CN, các trường đại học, cao 

đẳng, doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố quan tâm 

thực hiện. 

(Thông tin cần thiết: liên hệ Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, Sở KH&CN, 

điện thoại: 0225.3840691; DĐ: 0973488668). 

Nơi nhận: 

- Các sở, ngành, UBND quận, huyện; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Các trường đại học, cao đẳng; 

- Các doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN; 

- Lưu: VT, QLCS.                                   
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Hiên 
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