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THÔNG BÁO
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn,
khoa học và công nghệ năm 2021
Thực hiện công văn số 1613/ĐHH-VP ngày 18/10/2021 của Đại học Huế về
việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa
học công nghệ năm 2021 cho cá nhân viên chức và người lao động của Đại học Huế.
Nhà trường thông báo đến các đơn vị được biết về các thành tích đề nghị xét khen
thưởng và hồ sơ đăng ký, nội dung cụ thể như sau:
I. Các thành tích xét khen thưởng trong đợt này gồm
- Thành tích nâng cao trình độ chuyên môn (theo điều 4 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH).
- Thành tích đạt các giải thưởng (theo điều 7 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH).
- Thành tích công bố khoa học (theo điều 8 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH).
- Thành tích trích dẫn khoa học (theo điều 9 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH).
(Thành tích đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do năm 2021 Hội
đồng Giáo sư các cấp chưa tiến hành xét nên không có).
II. Hồ sơ đăng ký xét thưởng bao gồm
- Phiếu đăng ký khen thưởng của cá nhân (mẫu đính kèm).
- Minh chứng thành tích nâng cao trình độ chuyên môn: bảo sao giấy tờ, văn
bằng có thông tin ngày bảo vệ luận án tiến sĩ chính thức.
- Minh chứng thành tích đạt các giải thưởng: bản sao các giấy chứng nhận giải
thưởng, văn bản liên quan (dịch sang tiếng Việt nếu bằng tiếng nước ngoài trừ tiếng
Anh và tiếng Pháp).
- Minh chứng thành tích khoa học công nghệ thực hiện kê khai trên các mẫu trực
tuyến:
+ Kê khai bài báo quốc tế: https://forms.gle/XAcPb9sAiWSpqJ5F6.
+ Kê khai chương sách NXB quốc tế: https://forms.gle/mgGT8vJWAbvEc2B69.
+ Kê khai chỉ số trích dẫn: https://forms.gle/viyJ8C6QddoPjgRD7.
* Một số lưu ý về kê khai bài báo, chương sách và mức thưởng thành tích trích
dẫn khoa học:
+ Cá nhân tự khai vào mẫu trực tuyến đến hết ngày 31/10/2021, đăng nhập mẫu
bằng email công vụ của Đại học Huế: user@hueuni.edu.vn.
+ Đối tượng xét thưởng lần này là các bài báo, chương sách được công bố từ
sau lần xét thưởng khuyến khích tài năng Đại học Huế năm 2020 (sau ngày 1/11/2020)
hoặc các bài báo công bố trong năm 2020 nhưng chưa đăng ký xét thưởng trong đợt
năm 2020.

+ Về khen thưởng cho các nhà khoa học là viên chức, người lao động của Đại
học Huế có chỉ số H-index tính theo dữ liệu Scopus từ 5 trở lên; tổng số tối đa 50
người (lấy từ cao xuống thấp); người được thưởng phải có tài khoản Google Scholar
xác thực bằng email công vụ Đại học Huế. Mức thưởng như sau:
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Hồ sơ xin gửi về Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế; chậm nhất vào
lúc 17h00 ngày 31/10/2021 để trình Hội đồng Thi đua khen thưởng xét duyệt.
Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp CN. Nguyễn Thị Mai Anh, Phòng Khoa học
công nghệ - Hợp tác quốc tế, email: ntmanh@huemed-univ.edu.vn.com,
ĐT: 0905775013.
Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi
của viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Lưu: VT, KHCN-HTQT.
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