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         Kính gửi:  - Hội đồng Thi đua khen thưởng các Bộ/ngành TW  

                                         - Hội đồng Khoa học các Bộ/ngành TW  

 Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ 19 - 
Sophia Kovalevskaia ra đời nhằm mục đích biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt 
động nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở những nước đang phát triển. Ở Việt Nam đây 
là giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên.  

Để chuẩn bị cho việc xét trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017, Ủy ban 
Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng 
Khoa học các Bộ, ngành Trung ương tiến hành xét chọn và giới thiệu cá nhân và tập 
thể các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên của 
Bộ, ngành để đề cử trao giải năm 2017.  

 Đối với các Bộ, ngành đã gửi hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng Kovalevskaia 
năm 2016 nhưng chưa được xét chọn trao giải mà vẫn tiếp tục có nguyện vọng xét 
trao Giải thưởng năm 2017, đề nghị  gửi công văn giới thiệu và báo cáo bổ sung thành 
tích đến Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam. Đơn vị đề cử trao Giải thưởng 
Kovalevskaia năm 2017 là Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ, ngành.  

  Việc xét chọn căn cứ vào tiêu chuẩn, thủ tục và quy trình của Ủy ban Giải 
thưởng Kovalevskaia Việt Nam (văn bản đính kèm). 

Hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Kovalevskaia (06 bộ) xin gửi về địa chỉ: Ban 
Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam, số 39 - Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội, trước 
ngày 15/11/2017 để Ủy ban Giải thưởng kịp tiến hành thẩm định và xét chọn trao giải.  

Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam sẽ thông báo kết quả xét chọn đến 
các tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng trong năm 2017 tới các Bộ/ngành có hồ 
sơ đề nghị trao giải. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bộ phận Thường trực Ủy ban Giải thưởng 
Kovalevskaia Việt Nam. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Phó 
ban Tuyên giáo. ĐT: 043.9715107;  0912 174 927; đ/c Nguyễn Thị Huyền - Chuyên 
viên chính Ban Tuyên giáo theo số ĐT: 04.39720065 hoặc 0964.979905. Email: 
huyeniec@gmail.com  

  

      Nơi nhận : 
- Như kính gửi; 
- Ban Vì sự tiến bộ của PN các  
         bộ/ngành TW (để phối hợp) 
- Lưu VT, TG 
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