
















































Mẫu CV 
 

TÊN CƠ QUAN 
 

Số:............. 

V/v đề nghị xét tặng Giải thưởng 

Hồ Chí Minh/ Giải thưởng Nhà nước 

về KH&CN năm … 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

..., ngày ... tháng ...  năm 20... 

 

 

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

 

Căn cứ Kế hoạch năm... của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức 

xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công 

nghệ.  

(Cơ quan)... hoặc (các bộ, ngành, địa phương).... đã tổ chức thông báo, 

hướng dẫn tác giả công trình thuộc phạm vi quản lý của (cơ quan)....hoặc (bộ, 

ngành, địa phương)... xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí 

Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm... 

 (Cơ quan)....hoặc (bộ, ngành, địa phương)... đã nhận được: …(số 

lượng)… công trình đăng ký xét thưởng từ tác giả công trình (trong đó, có: … 

công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và … công trình đề nghị tặng 

Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ).  

(Cơ quan) … hoặc (bộ, ngành, địa phương)... đã tổ chức họp Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng cấp ... và đã lựa chọn được số lượng các công trình như sau:  

a)  …  công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 

b)  …  công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước. 

 Kính đề nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp .... xem xét, đánh giá và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 

Giải thưởng Nhà nước cho các công trình nêu trên theo quy định. 

 Xin trân trọng cảm ơn.  

 
     

Nơi nhận: 
- 

- 

 LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 






















































