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Kính gửi:............................................................................................................. 

 

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam tổ chức nhằm tôn vinh GS.VS. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa – Viện trưởng đầu 
tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam). Với mục tiêu vinh danh các nhà khoa học trong và ngoài nước có các 
nghiên cứu khoa học tự nhiên xuất sắc và đã tham gia tổ chức triển khai ứng dụng 
các nghiên cứu của mình trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc 
phòng an ninh ở Việt Nam. Giải thưởng Trần Đại Nghĩa đã trao được 06 Giải 
thưởng qua 02 lần tổ chức vào năm 2016 và năm 2019. Các Giải thưởng đã được 
trao là các nghiên cứu mới trong ngành công nghệ sinh học, vật liệu mới, môi 
trường,… đã được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng đề nghị Quý đơn 
vị giới thiệu và ứng cử những công trình điển hình xuất sắc trong nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng triển khai công nghệ để nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải 
thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022. 

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng xin gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam (18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) qua Ban 
Ứng dụng và Triển khai công nghệ, trước 17h00 ngày 31/12/2021 tính theo dấu 
bưu điện. 

Thông tin về Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chính 
thức của Viện Hàn lâm KHCNVN: http://vast.gov.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia. 

Chi tiết xin liên hệ: Cơ quan thường trực Giải thưởng: ThS. Phạm Thị Phượng - 
Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ. ĐTCQ: 024 37912613. ĐTDĐ: 
0904998693. Email: phamphuongud@vast.vn. 

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch Viện (để báo cáo); 
- Lưu: VT, ƯDTKCN.P 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Chu Hoàng Hà 
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