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THÔNG BÁO 
Về việc xét chọn cá nhân, tập thể nhận  

giải thưởng Vừ A Dính năm 2020 
 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị  
 

Căn cứ Công văn số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/03/2020 của Vụ Giáo 

dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên về việc giới thiệu cá nhân, tập thể để 

xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020, Hiệu trưởng thông báo tới Lãnh đạo các 

Khoa, học sinh, sinh viên các nhà khoa học trẻ thông tin về xét tặng Giải thưởng 

như sau: 

1. Tiêu chuẩn 

- Học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số, miền 

núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công 

trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo 

(Ưu tiên học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn); 

- Tập thể (không nhất thiết là người dân tộc thiểu số) đã có công trình nghiên 

cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa 

phương miền núi, hải đảo trong thời gian vừa qua. 

- Tập thể, cá nhân đề cử để xét chọn chưa từng được nhận Giải thưởng 

Vừ A Dính. 

2. Số lượng 

- Các đơn vị giới thiệu cá nhân, tập thể (cán bộ, học sinh, sinh viên) của 

Trường để xét chọn (không giới hạn số lượng). 

3. Hồ sơ  

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể (theo mẫu); 

- Bản sao sáng kiến, mô hình, công trình nghiên cứu khoa học. 

4. Kế hoạch thực hiện 

-  Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho cán bộ, học sinh, sinh viên; 

- Hồ sơ nộp trực tiếp về phòng CTSV (CV. Phạm Thị Ngọc Anh) trước ngày 

30/3/2020. 

 - Sau khi nhận hồ sơ, Nhà trường sẽ họp, xét chọn 01 cá nhân hoặc tập thể 

nhận giải thưởng và gửi tới đơn vị tài trợ. 

 Nhận được Thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai đến cán 

bộ và các lớp sinh viên biết và thực hiện. 
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