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k bi U 11S ......................... tâi Ngày Khoa hçc và Cong ngh Vit Narn 18/5/2023, Báo VnExpress 
thi Sang kiên Khoa h9c 2023. 
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BO KHOA HQC vA CONG NGH CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
BAO VNEXPRESS DOc lIp - T4r do - HinI, phác  

S:.if?..  /VNE Ha Nç5i,  ngày2 thángl2näin 2022 
V/v: To chi'cc Cuç5c tli/ Sang kié'n Khoa hQc 2023 

Day là närn thu 2 Báo VnExpress to chirc Cuc thi Sang kiên Khoa hçc, du'i 
s1r chi d?o  cüa B Khoa h9c và Cong ngh. Cuc thi nhäm to san chai cho nhmg 
ngtrôi tré yêu khoa bce - cong ngh, hng tói các nhà khoa hc tré chuyên hoc 
không chuyên vói các giãi pháp và san phârn có giá trj ing diing trong cuc sOng. 

Các lThh virc cüa cuc thi gm: Y sinh, hóa sinh; Cong ngh; Nông nghip; 
MOi tru'ô'ng; Vt 1iu mâi. D.c bit, cuc thi näm nay có them hang miic tim kiêm 
giái pháp giâi quyêt các van dê trong cuc song mien nüi, vüng sau, vng xa. 

Cuc thi b.td.0 nhin h so tir ngày 02/12/2022 den ngày 02/03/2023 .L trao 
giái dir kiên dién ra vào tháng 5/2023 tai  Ha Ni, phát trirc tiêp trên 
Báo VnExpress.net  và Fanpage VnExpress.net. 

Ttng giá trj giãi thuOng len ti 300 triu dng ding igi Ich truyn thông trén 
VnExpress. Ngoài ra, các nhórn dot giãi sê duqc kêt nOi tfd các nba dâu tu trong và 
ngoài ntrâc. 

D các sang kin khoa hc trong ca quan dixçc lan tOa tIch clrc, sau rng trong 
toàn xã hi và den di.rcrc vi các nhà dâu ti.r, Báo VnExpress kInh dê nghj Qu co 
quan ding tuyên truyên, phát dng Cuc thi Sang kiên Khoa hçc 2023 den các nhóm 
nghiên ciru và giâi thiu các tác giã gi'ri ho sci tharn gia. 

Thông tin th l, giãi thi.thng cUa cuc thi trong Phi 1iic dInh kern và duçc 
däng tãi tai  dja chi: https ://vnexpress.net/khoa-hoc/cuoc-thi-sang-ki  en-khoa-hoc  

Rt mong nhn thrçc sr quan tarn và hu&ng üng cüa Qu Ca quan. 

Trân tr9ng cam an./. 
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PHU LUC 

CUOC THI SANG MEN KHOA HQC 

LEU CUOC THI 

thiu chung: 

Cuc thi Sang kin Khoa hçc là san choi cho nhüng ngr1i yêu khoa hçc, cong 
ngh, hithng tâi các nba khoa h9c chuyên hoc không chuyên, vii các giãi pháp vâ 
san phâm có giá trj sfr diing trong cuc song. Giài pháp, san phâm doat giãi là nhtrng 
giài pháp san phârn xuât sac, khà näng üng diing cao, mang iai  hiu qua kinh tê, giüp 
tôi uu boa các nguôn 1irc hin có giüp doanh nghip dat  lçii nhun cao hon, gop phân 
hInh thành các mô hInh phát triên kinh tê mOi. 

Giài pháp, san ph.m mang tâi cuc thi phài diiçc mO tâ bang van bàn kern 
ànhlvideo. Giãi pháp, san phâm dir thi có the dang trong giai doan chay demo hay 
thi:r nghim hoc dâ dirçic üng ding, không vi phm quyên sâ hru trItu. Ban tO 
chüc không chap then các giài pháp, san phâm dã doat giái t?i  Sang kiên Khoa h9c 
2022 và các cuc thi khác. 

1.2. Linh v,rc dir thi 

Giãi pháp, san phm tham dir cuc thi có th thuc các 1mb v1ic: Y sinh, ho 
sinh; Cong ngh; Nông nghip; Môi triRrng; Vt lieu mâi. Dc bit, cucthi na 
nay kêu gçi nhiTrng giãi pháp, san phâm áp diing cho vüng sâu, vüng xa, mien nüi. 

Ngithi tham dir së nhn duçic phn thrnng v tin mt và các lçii ich khác nhii 
có co hi duçc truyên thông trén các nên tang cña Báo VnExpress, duçic kêt nOi ti 
các drôi tác quan tam dê phát triên, hoàn thin, kinh doanh san phâm. 

2. DO! TU'qNG Dli' THI: 

Ca nhân hoc nhóm cá nhân có d tuM duOi 40 a mi ngành ngh& là cong dan 
Vit Narn, Cu trü tai  Vit Narn, dêu có the tham gia. 

1. TH! HN THAM GIA CUOC THI 

- Vông thin san phm dir thi: 02/12/2022 - 02/03/2023 

- VOng s loai: 10/03/2023 - 31/03/2023 

- VOng chung kt: 03/04/2023 - 22/04/2023 

- L trao giài: Tháng 5/2023 

2. GIAI TH1J'€NG 

- Giài Dtc biêt: 100.000.000 VND 

- Giài NIht: 70.000.000 VND 

- Giãi NhI: 50.000.000 VND 

- Giãi Ba: 3 0.000.000 VND 

- Giãi Khuyên khIch: 10.000.000 \TND 
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- Giãi thithng cho cong trmnh d.c bit phiic vi dOng bào vüng sâu, vüng xa: 
30.000.000 VND 

- Giâi thithng Nba tâi trçi bInh ch9n 

3. HINH THU'C DIJ' THI 

Np h so dir thi online qua website cüa cuc thi: https://vnexpress.net/khoa-
hoc/cuoc-thi-sang-ki  en-khoa-hoc  

Thông tin clii tiEt v ci4c fbi, vui lông lien l,: 

- Hotline: 024 7300 8899 - may lé 4534 
- Email lien he: bichngoc(vnexpress.net  
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