
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:              -QĐ/TWĐTN-KHCN 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy chế  

Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 
------------ 

 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

          - Căn cứ Quy chế hoạt động của BCH Trung ương Đoàn (khoá XI); Quy 

chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn; 

 - Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/8/2018 của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

 - Căn cứ Quyết định số 120 -QĐ/TWĐTN ngày 03/10/2018 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành Phần thưởng Nữ 

sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ; 

- Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động số 25-CTPH/BKHCN- 

TWĐTN ngày 07/05/2021 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; 

- Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng 

trẻ, Văn phòng Trung ương Đoàn, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng Nữ sinh 

khoa học công nghệ Việt Nam. 

  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành, thay 

thế Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công 

nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 120-QĐ/TWĐTN ngày 03/10/2018 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

 Điều 3. Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung tâm Phát triển Khoa học, 

Công nghệ và Tài năng trẻ, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn cứ Quyết định định thi hành. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo,  

   Văn phòng TW Đảng;  

- Ủy ban KHCN và Môi trường;  

  Ủy ban VHGD của Quốc hội; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;  

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

 

 

Bùi Quang Huy 
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- Lưu KHCN, VP.                                      
 

QUY CHẾ 
GIẢI THƯỞNG NỮ SINH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     -QĐ/TWĐTN-KHCN ngày     tháng     năm 2022  

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 

----------------- 
 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là 

Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, được trao hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh 

vực khoa học công nghệ, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau: 

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc là hội viên Hội Sinh viên 

Việt Nam.  

- Đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên.  

- Đang học các ngành đào tạo: [1] Công nghệ thông tin; [2] Hệ thống 

thông tin; [3] An toàn thông tin; [4] Khoa học máy tính; [5] Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu; [6] Kỹ thuật phần mềm; [7] Kỹ thuật máy tính; [8] Công 

nghệ kỹ thuật máy tính; [9] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; [10] Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa; [11] Công nghệ kỹ thuật hóa học; [12] Công 

nghệ sinh học; [13] Công nghệ kỹ thuật môi trường; [14] Công nghệ vật liệu; 

[15] Công nghệ kỹ thuật hạt nhân. 

Điều 2. Mục đích giải thưởng 

- Tôn vinh nữ sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, 

nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; tích cực tham gia các 

hoạt động vì cộng đồng. 

- Tạo động lực, khuyến khích nữ sinh viên học tập, nghiên cứu, sáng tạo, 

ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống. 

- Xây dựng nguồn cán bộ nữ trẻ về khoa học công nghệ, chủ động tham 

gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc 

gia, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Điều 3. Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì 

phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành triển khai tổ chức hàng 

năm với sự tham gia hỗ trợ, tài trợ của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Tân Hiệp Phát và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đơn vị thường trực Giải 

thưởng là Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. 
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Chương II 

TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ 

 

Điều 4. Tiêu chuẩn 

1. Tiêu chuẩn chung 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm đường lối, 

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý chí vươn lên 

trong học tập, nghiên cứu. 

- Xếp loại học tập trung bình chung (của 3 năm học trở lên) đạt loại giỏi 

từ 3.2/4 (đối với trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8.0/10 trở lên 

(đối với các trường đào tạo theo niên chế) tính đến thời điểm xét giải. 

- Được lãnh đạo nhà trường hoặc Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên hoặc 

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường có văn bản giới thiệu xét trao Giải thưởng. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể 

* Ngoài tiêu chuẩn chung, cá nhân được xét trao tặng Giải thưởng đáp 

ứng ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau: 

- Có bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc ngành xét giải thưởng. 

- Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế 

hoặc bài tham luận in trong kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành từ cấp 

trường trở lên 

- Đạt giải trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế hoặc các kỳ thi học thuật 

trong lĩnh vực gắn với ngành đào tạo xét Giải thưởng. 

- Đạt giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi sáng tạo từ cấp trường 

trở lên 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên 

- Là nữ sinh tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được ghi nhận, biểu dương   

- Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì 

cộng đồng, nhận được bằng khen, giấy khen 

(Lưu ý: chỉ xem xét các thành tích đạt được trong quá trình học đại học) 

* Xem xét ưu tiên nữ sinh là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật có 

nỗ lực vươn lên. 

Điều 5. Giá trị giải thưởng 

Mỗi nữ sinh viên đạt Giải thưởng sẽ được nhận các phần thưởng sau: 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Biểu trưng Giải thưởng; 

- Phần thưởng bằng tiền mặt tối thiểu 5 triệu đồng 

- Các phần thưởng khác của đơn vị tài trợ, bảo trợ (nếu có). 
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Điều 6. Cơ cấu số lượng giải thưởng 

- Hằng năm, căn cứ vào số lượng, chất lượng các hồ sơ của từng ngành 

xét giải thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở 

đề xuất của Hội đồng Giải thưởng về cơ cấu, số lượng nữ sinh được trao Giải 

thưởng nhưng không quá 20 người. 

- Mỗi cá nhân chỉ được nhận Giải thưởng một lần. 

Điều 7. Quyền lợi của nữ sinh được nhận Giải thưởng 

- Được nhận các phần thưởng quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

- Được ghi danh và lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tài 

năng trẻ Việt Nam, được giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn dành cho tài 

năng trẻ hoặc một số hoạt động trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn, các 

bộ, ngành tổ chức. 

- Được tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ban, ngành liên quan hỗ trợ trong 

học tập, nghiên cứu và công tác. 

Điều 8. Nghĩa vụ của nữ sinh được nhận Giải thưởng 

- Tích cực tham gia, đóng góp nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng 

- Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào học tập, thúc đẩy nghiên 

cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng, 

góp phần vào sự phát triển của đất nước. 

- Thông tin và thành tích cá nhân của nữ sinh có thể được sử dụng để 

quảng bá, truyền thông cho Giải thưởng. 

 

Chương III 

CÔNG TÁC XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG 

 

Điều 9. Quy trình xét chọn Giải thưởng 

1. Triển khai Giải thưởng 

- Hằng năm, đơn vị Thường trực Giải thưởng có trách nhiệm gửi Quy chế 

và các văn bản hướng dẫn triển khai tới các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, 

các trường đại học, học viện trong cả nước có các ngành đào tạo được xét trao 

Giải thưởng và đăng trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia 

(http://tainangviet.vn/) 

- Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền rộng rãi về Giải thưởng; tìm kiếm, giới 

thiệu, hỗ trợ nữ sinh đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng. 

- Đơn vị thường trực tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. 

2. Đăng ký tham gia Giải thưởng 

- Nữ sinh đăng ký tham gia Giải thưởng bằng hình thức trực tuyến tại địa 

chỉ: http://gtns.tainangviet.vn.  

- Tài liệu, thông tin cần cung cấp trên hệ thống đăng ký trực tuyến gồm: 

+ Công văn của lãnh đạo nhà trường hoặc Đoàn Thanh niên hoặc Hội sinh 

viên trường giới thiệu (bản scan, có ký tên, đóng dấu). 

http://tainangviet.vn/
http://gtns.tainangviet.vn/
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+ Kê khai thành tích cá nhân và đính kèm bản scan tài liệu minh chứng 

thành tích cá nhân (có xác nhận, đóng dấu của lãnh đạo nhà trường) 

- Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng 

chế,…trong ngành đăng ký xét Giải thưởng (nếu có) 

- Video tự giới thiệu về bản thân thời lượng không quá 2 phút 

- Ảnh chân dung ứng viên 

3. Hội đồng Giải thưởng 

- Hội đồng Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam (gọi tắt là 

Hội đồng Giải thưởng) là cơ quan tham mưu xét chọn Giải thưởng do Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập theo đề xuất của đơn vị thường 

trực Giải thưởng. 

- Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, đề cử không quá 20 nữ sinh viên có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các ngành xét trao Giải thưởng để Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn xem xét quyết định.   

- Hội đồng bao gồm những cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học có 

uy tín trong các ngành đào tạo xét giải thưởng do đơn vị thường trực Giải 

thưởng đề xuất. 

Điều 10. Quy định xử lý các trường hợp vi phạm 

Trong quá trình xét Giải thưởng hoặc sau khi nhận thưởng nếu phát hiện 

nữ sinh vi phạm quy chế Giải thưởng (làm giả tài liệu, khai báo không đúng 

thành tích, thành tích có dấu hiệu vi phạm về liêm chính khoa học), Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn sẽ hủy hồ sơ xét chọn hoặc quyết định tước bỏ danh hiệu Giải 

thưởng và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 11. Kinh phí tổ chức Giải thưởng 

- Kinh phí tổ chức xét chọn và trao Giải thưởng được cân đối từ nguồn 

kinh phí hoạt động khoa học công nghệ hằng năm và từ nguồn tài trợ của các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

- Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ thực hiện theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước và Trung ương Đoàn. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

- Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Văn phòng 

Trung ương Đoàn, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai, tổ chức giải thưởng theo Quy chế này. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần sửa 

đổi, bổ sung, đơn vị thường trực Giải thưởng tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn xem xét quyết định./. 

-------------------- 
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