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3. Phân công nhiệm vụ: 

3.1. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh: 

3.1.1. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ: 

- Là Cơ quan thường trực Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – 

Euréka lần thứ 23 năm 2021. 

- Triển khai Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 23 

năm 2021 đến các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện; thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền giới thiệu về Giải thưởng; hỗ trợ các trường trong quá trình triển khai vận 

động sinh viên tham gia Giải thưởng. 

- Tham mưu thành phần các Hội đồng khoa học và Quyết định thành lập các hội 

đồng; phụ trách thư ký các hội đồng chấm giải; gửi thông tin cho Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách hội đồng trước khi có quyết định chính thức. 

- Phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ để triển 

khai các chương trình, định hướng khoa học công nghệ từ Bộ đến các đơn vị tham gia 

Giải thưởng; đề xuất tặng Bằng khen Bộ Khoa học và Công nghệ cho các cá nhân và 

cán bộ hướng dẫn xuất sắc của Giải thưởng. 

- Tổ chức Vòng chung kết và Lễ tổng kết trao giải Giải thưởng Sinh viên 

Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021. 

- Thường xuyên cung cấp thông tin, dữ liệu và kết quả cho Ban Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thuận lợi trong việc phối 

hợp và tổ chức Giải thưởng. 

- Tiếp nhận các đơn đặt hàng nghiên cứu của các cá nhân, cơ quan, doanh 

nghiệp; làm cầu nối giữa tác giả đăng ký thực hiện công trình nghiên cứu với các cá 

nhân, cơ quan, doanh nghiệp đặt hàng. 

- Bổ sung dữ liệu vào thư viện đề tài nghiên cứu khoa học - Euréka, hỗ trợ sinh 

viên tìm tài liệu, địa điểm thực hiện đề tài khi cần thiết. 

- Vận động kinh phí bổ sung vào Quỹ Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka. 

- Tham mưu mời các tỉnh, Thành Đoàn tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên 

cứu Khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021. 

3.1.2. Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn: Tham mưu chỉ đạo Đoàn 

Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trực thuộc Thành Đoàn triển 






