
1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

 

Số:          /KH-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

                       

Hà Nội, ngày      tháng 5  năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021 

 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn ký ngày 01 tháng 12 năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn 

và Quyết định số 1362/QĐ-BGDĐT ngày 28/5/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 4 của 

Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn kèm theo Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn 

năm 2021 như sau: 

I. Mục đích 

1. Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn tài trợ (sau đây gọi là Tập 

đoàn Bảo Sơn) và của Quỹ Giáo dục Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo 

trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là tác giả/nhóm tác giả 

sáng chế hoặc của các công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực quy 

định tại Điều 3 của Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn và đã được ứng dụng có 

hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.  

2. Nhằm nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, phổ 

biến các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, 

khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ. 

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với doanh nhân, doanh 

nghiệp nhằm huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

II. Nội dung công việc 

Nội dung công việc để triển khai xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn: 

1. Thông báo xét tặng giải thưởng; 

2. Thành lập Ban chỉ đạo giải thưởng, Tổ thư ký; 

3. Tổ chức họp báo, phát động giải thưởng; 

4. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tham gia giải thưởng; 
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5. Thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá công trình; 

6. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo xét, trình Bộ trưởng và Chủ tịch Tập đoàn 

Bảo Sơn quyết định giải thưởng; 

7. Triển khai công tác truyền thông trước, trong và sau giải thưởng; 

8. Tổ chức Lễ trao giải thưởng năm 2021 

III. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021 

IV. Kinh phí  

 Tiền trao thưởng cho các công trình đạt giải; kinh phí hoạt động của Ban 

chỉ đạo giải thưởng, các Hội đồng khoa học chuyên ngành, mời chuyên gia thẩm 

định hồ sơ, Lễ trao giải thưởng, kinh phí phục vụ công tác tổ chức xét tặng giải 

thưởng và kinh phí tuyên truyền do Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Bảo Sơn 

tài trợ 100%. 

V. Tổ chức thực hiện  

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: 

- Là cơ quan thường trực của Giải thưởng Bảo Sơn; 

- Phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Bảo Sơn và các đơn vị thuộc Bộ để 

tổ chức thực hiện xét tặng giải thưởng; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí hoạt 

động Giải thưởng đáp ứng công tác tổ chức triển khai xét tặng giải thưởng theo quy 

định hiện hành; 

- Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai hoạt động xét tặng giải thưởng 

theo quy định;   

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng: 

 Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc trình Bộ 

trưởng ban hành Quyết định khen thưởng các công trình đạt giải thưởng. 

3. Văn phòng Bộ: 

  Phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Giáo dục Bảo Sơn và các đơn vị có 

liên quan thực hiện công tác truyền thông về giải thưởng trong suốt quá trình tổ 

chức xét tặng giải thưởng. 

 4. Tập đoàn Bảo Sơn: 

 - Chủ trì thực hiện hoạt động truyền thông marketting của Giải thưởng 

năm 2021; 

 - Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuẩn bị nội dung 

phát động giải thưởng năm 2021; 
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 - Duyệt kinh phí trao giải thưởng cho các công trình đạt giải; kinh phí 

hoạt động của Ban chỉ đạo giải thưởng, các Hội đồng khoa học chuyên ngành, 

Lễ trao giải thưởng, kinh phí phục vụ công tác tổ chức xét tặng giải thưởng và 

theo đề xuất của cơ quan thường trực giải thưởng; 

 - Trực tiếp trao tặng kinh phí giải thưởng cho các công trình đạt giải tại 

buổi tổng kết, trao giải thưởng; 

 - Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo giải thưởng, Tổ thư ký giải 

thưởng theo quy định. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn 

vị kịp thời báo cáo Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng xem xét, quyết định.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đơn vị: TĐKT; Văn phòng Bộ (để thực hiện); 

- Tập đoàn Bảo Sơn (để phối hợp); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Báo Giáo dục và Thời đại; 
- Lưu: VT, Vụ KHCNMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

PHỤ LỤC 
Kế hoạch triển khai thực hiện xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021 

 (Kèm theo Kế hoạch số              /KH-BGDĐT ngày         /5/2021  của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

T

T 
Hoạt động 

Đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện Chủ trì Phối hợp 

1 

Gặp mặt báo chí và 

phát động tổ chức Giải 

thưởng; 

 

Tập đoàn Bảo Sơn - Vụ KHCNMT 

- Văn phòng Bộ 

(TTTT Giáo dục) 

 

Tháng 6/2021 

2 

Hoạt động Truyền 

thông của Giải thưởng 

Tập đoàn Bảo Sơn 

 

- Trung tâm Tuyền 

thông GD (VP Bộ). 

- Vụ KHCNMT 

Từ tháng 6 đến 

tháng 12 năm 2021 

3 
Tiếp nhận hồ sơ tham 

dự Giải thưởng 

Vụ KHCNMT  Từ tháng 6 đến 

tháng 10/2021 

4 
Xử lý hồ sơ tham gia 

xét tặng Giải thưởng 

Vụ KHCNMT - Tập đoàn Bảo Sơn 

- Tổ thư ký 

Tháng 10 năm 2021 

5 

Thành lập các Hội 

đồng khoa học chuyên 

ngành để xét tặng Giải 

thưởng; 

 

Vụ KHCNMT Tập đoàn Bảo Sơn Tháng 11 năm 2021 

6 
Tổng kết, trao Giải - Vụ KHCNMT 

- Tập đoàn Bảo Sơn 

Các đơn vị có liên 

quan 

Dự kiến tháng 

12/2021 
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