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HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG  
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮC 

CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH 
 Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 949/QĐ-ĐHQGHN ngày 20  tháng 3  năm 2012 của 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội) 

 
 

Đại học quốc gia Hà nội và Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh thống nhất phối 

hợp tổ chức Giải thưởng cấp Đại học Quốc gia (ĐHQG) cho các công trình nghiên cứu 

Khoa học xuất sắc của sinh viên (SV), học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh 

(NCS) ở hai ĐHQG. Các giải thưởng này lấy tên là giải thưởng “Công trình NCKH 

xuất sắc của sinh viên ĐHQG, năm học…” và giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc 

của học viên cao học và nghiên cứu sinh ĐHQG, năm học…”, dưới đây gọi tắt là giải 

thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG”. 

 

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

 Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG” áp dụng cho sinh viên và học 

viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học quốc gia.  

 Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc ĐHQG”  tổ chức hàng năm 

cho sinh viên và 2 năm một lần cho học viên cao học,  nghiên cứu sinh. 

 Chỉ xét chon các công trình nghiên cứu chưa gửi tham dự các giải thưởng khác. 

 

 Điều 2. Mục đích  

 Nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng, cần thiết trong quá trình đào tạo đại 

học và sau đại học để có được sản phẩm nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn kết 

nghiên cứu khoa học với quá trình đào tạo là con đường phát triển tất yếu của ĐHQG- 

một mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến. Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc 

ĐHQG” nhằm động viên khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, 

nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh, góp 

phần nâng cao năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và ý thức đóng góp tri thức 

của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong việc giải quyết các vấn đề cấp 

thiết của xã hội.  

 Giải thưởng này tôn vinh những thành tích của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh 

thuộc các lĩnh vực KHCN khác nhau ở ĐHQG. 
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 Điều 3. Yêu cầu chất lượng của công trình được xét giải thưởng 

 Các công trình đăng ký xét chọn Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG” 

được lựa chọn từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và 

nghiên cứu sinh thông qua các Hội nghị khoa học sinh viên, Hội nghị khoa học của học 

viên cao học và nghiên cứu sinh tổ chức ở các đơn vị trong ĐHQG. Các ĐHQG tổ chức 

tuyển chọn các công trình xuất sắc nhất để tham dự Giải thưởng chung của hai ĐHQG. 

Tiêu chí đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học là:  

-  Có tính sáng tạo cao, có ý tưởng mới; 

- Giải quyết các vấn đề cấp bách của khoa học cơ bản và công nghệ, ứng dụng thực 

tiễn; 

- Đóng góp vào quá trình đổi mới kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại, an 

ninh quốc phòng của đất nước. 

Mỗi công trình NCKH do một hay nhiều người thực hiện nhưng không được quá 3 

người (không kể cán bộ hướng dẫn). 

 

 Điều 4. Tổ chức  

- Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG” được tổ chức luân phiên ở Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi năm một lần cho sinh viên và 2 năm một lần cho học viên 

cao học, nghiên cứu sinh vào tháng 7 của năm. 

Ban Khoa học công nghệ là đầu mối tổ chức Giải thưởng. Đầu tháng 5 hàng năm, 

Ban KHCN của hai ĐHQG phải liên hệ với nhau để phối hợp thực hiện tổ chức Giải 

thưởng. 

- Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng và Hội đồng giám khảo phối hợp của hai 

ĐHQG do Giám đốc hai ĐHQG phê duyệt; 

- Tổ chức xét duyệt Giải thưởng dưới hình thức Hội nghị Khoa học. 

 Các công trình nghiên cứu khoa học được đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo trước 

Hội đồng giám khảo và toàn thể Hội nghị. Kết quả được công bố ngay khi kết thúc Hội 

nghị Khoa học. 

- Mỗi ĐHQG tự tổ chức lựa chọn công trình để gửi tham dự xét Giải thưởng “Công 

trình NCKH xuất sắc ĐHQG” theo nhóm ngành và số lượng như sau: 

1- Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về KHTN, CNTT, khoa học tính toán (2 công trình 

NCKH); 
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2- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, y dược và ứng dụng về KHTN (3 công trình 

NCKH); 

3- Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh tài chính, luật, giáo dục và du lịch (2 

công trình NCKH); 

4- Nghiên cứu về KHXH-NV, ngôn ngữ, báo chí tuyền thông (2 công trình NCKH) 

Hội đồng giám khảo sẽ lựa chon 01 giải nhất,  01 giải nhì,  01 giải 3 cho mỗi nhóm 

ngành. Hồ sơ gửi tham dự xét Giải thưởng gồm có: 

- File điện tử và 02 bản in toàn văn báo cáo khoa học và 10 bản in tóm tắt nội 

dung công trình nghiên cứu (tên đề tài, tên tác giả, đơn vị, mục tiêu, tóm tắt nôi dung 

vấn đề đã giải quyết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn); 

- 02 bản nhận xét của 02 cán bộ phản biện là chuyên gia của lĩnh vực nghiên cứu; 

- Sơ yếu lý lịch của các nhân tham dự Giải thưởng (trong đó nêu rõ quá trình đào 

tạo); 

- Công văn giới thiệu của thủ trưởng đơn vị cơ sở đào tạo; 

- Quyết định đề cử tham dự Giải thưởng của ĐHQG; 

- Các bài báo, báo cáo khoa học liên quan đã công bố (nếu có). 

Các đơn vị trực thuộc ĐHQG phải gửi Hồ sơ tham dự của đơn vị vào trước ngày 1 

tháng 5 hàng năm để Ban KHCN xét duyệt, lựa chọn danh sách đề cử tham dự Giải 

thưởng chung của hai ĐHQG. 

 

 Điều 5. Trách nhiệm và quyền lợi của người tham dự giải thưởng 

1. Trách nhiệm: 

Sinh viên, Học viên, NCS chịu trách nhiệm viết 02 báo cáo toàn văn và 10 bản tóm 

tắt nội dung công trình nghiên cứu nộp Ban Tổ chức Giải thưởng theo quy định về Hồ 

sơ tham dự giải thưởng và trình bày báo cáo tại Hội nghị Khoa học. 

2. Quyền lợi: 

Giải nhất : 7 triệu đồng/ công trình 

Giải nhì :  5 triệu đồng/công trình 

Giải ba:   3 triệu đồng/công trình 

Sinh viên, Học viên, NCS đoạt giải được cấp bằng khen của Giám đốc ĐHQG và 

điểm thưởng. Điểm thưởng cho những công trình nghiên cứu khoa học đạt giải được 

cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ 
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xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức 

điểm thưởng được quy định như sau: 

 Giải nhất: 0,4 điểm 

 Giải nhì:  0,3 điểm 

 Giải ba:  0,2 điểm 

Trường hợp công trình do nhiều hơn một người thực hiện,  điểm thưởng được chia 

đều cho số người tham gia. 

Các học viên được giải thưởng được ưu tiên xét chọn học các loại bổng, cử đi học 

tập công tác nước ngoài, tuyển chọn làm việc tại các đơn vị thuộc ĐHQG. 

 

 Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn 

Hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên,  học viên cao học có nguyện vọng tham gia hoạt 

động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của cán bộ giảng viên ĐHQG. 

Một trong các sản phẩm yêu cầu của các đề tài, dự án cấp ĐHQH là phải góp phần 

đào tạo thạc sỹ,  tiến sỹ. Trong đề cương thuyết minh của đề tài nghiên cứu khoa học 

cần có dự trù tối thiểu là 15% phần kinh phí khoán chi của đề tài cho sinh viên, học 

viên sau đại học thực hiện một số nội dung của đề tài. 

 Giảng viên hướng dẫn sinh viên năm thứ ba trở xuống thực hiện một công trình 

nghiên cứu khoa học được tính tối đa 10 giờ chuẩn.  

 Giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải nhất được thưởng 4 triệu đồng, đạt giải 

nhì được thưởng 3 triệu đồng, đạt giải ba được thưởng 2 triệu đồng. 

 

 Điều 7.Trách nhiệm của đơn vị quản lý 

 

1. Cấp đơn vị đào tạo 

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên 

cao học và nghiên cứu sinh trong nhiệm vụ năm học của đơn vị; Tìm nguồn kinh phí 

hỗ trợ cho các hoạt động này; 

b) Triển khai nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu 

sinh gắn với các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học khác của 

đơn vị. Tạo điều kiện để sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh được tham gia 

nghiên cứu khoa học, trở thành thành viên của các nhóm nghiên cứu và tham gia thực 

hiện các hoạt động khoa học công nghệ;  
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c) Tổ chức hội nghị khoa học sinh viên, hội nghị khoa học của học viên cao học 

và nghiên cứu sinh, đánh giá, xếp loại, khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa 

học; 

d) Thành lập các câu lạc bộ khoa học sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu 

sinh, tổ chức xêmina chuyên đề khoa học ... 

 

2. Cấp Đại học Quốc gia  

- Tổ chức xét trao giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc  

hàng năm cho sinh viên, hai năm một lần cho học viên cao học và nghiên cứu sinh; 

- Phối hợp hai ĐHQG tổ chức Hội nghị KH cho sinh viên, học viên cao học và 

nghiên cứu sinh, xét duyệt Giải thưởng công khai, minh bạch và hiệu quả; 

- ĐHQG hàng năm sẽ xét khen thưởng một số đơn vị đạt thành tích xuất sắc 

trong hoạt đông nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu 

sinh. 

 

 Điều 8. Kinh phí tổ chức giải thưởng 

- Kinh phí tổ chức và phát giải thưởng được lấy từ kinh phí dự trù trong kế hoạch 

KHCN hàng năm và kinh phí khen thưởng của mỗi ĐHQG; 

-  Vận động các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp và các cá nhân trong 

ngoài nước tài trợ, lập quỹ khen thưởng; 

- Kinh phí đi lại, ăn ở cho các thí sinh và cán bộ của đơn vị được cử đi dự Hội nghi 

KH xét duyệt Giải thưởng do đơn vị cấp. 

 

 Điều 9. Xử lý vi phạm 

 Xử lý nghiêm minh, hủy bỏ toàn bộ kết quả và thi hành kỷ luật không cho tham dự 

các Hội nghị khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, tham dự 

Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc ĐHQG” trong 3 năm sau đó đối 

với các công trình dự thi có kết quả sao chép, không trung thực. 

  Không chấp nhận và loại bỏ hồ sơ khi phát hiện các công trình tham dự đã đăng kí 

xét chọn các giải thưởng khác. 
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 Điều 10. Điều khoản thi hành 

 Quy định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các đơn vị trong hai 

ĐHQG có trách nhiệm triển khai và phổ biến quy định này đến toàn thể sinh viên, học 

viên cao học và nghiên cứu sinh của đơn vị để thực hiện.  

 Văn phòng và các Ban chức năng tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ các đơn vị hoàn 

thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này có thể được bổ xung, sửa đổi 

cho phù hợp với thực tiễn. Việc bổ xung,  sửa đổi do Ban KHCN đề nghị Ban Giám đốc 

hai ĐHQG xem xét quyết định./. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC                  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

GS.TSKH. Vũ Minh Giang 
        


