LIEN HIP CAC HOI KHOA HOC CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc lap - Tu do - Hanh phüc
VA K THUIT VIT NAM
S6: J94

/LHHVN

V/v t chirc trin khai Giãi thithng Sang tto
Khoa h9c Cong ngh Vit Nam näm 2020

Ha NOi, ngày 2 tháng 4 näm 2020

KInh g1ri:
- Các B, Ngành Trung uang;
- UBND các tinh, thành ph tr1rc thuc TW;
- Si Khoa h9c và Cong ngh các tinh, thânh ph;
- Lien hip các Hi KU và KT các tinh, thành ph;
- Các chucmg trInh khoa hpc — cong ngh cp Nhà nuc;
- Lãnh dto các to chiirc khoa hçc — cong ngh.
Thrc hin kin chi dto cüa Thu tung ChInh phü tai cong van s
8267/QD-TTg ngày 12/10/20 15 ye vic tO chirc Giái thung Sang tao Khoa hçc
COng ngh Vit Narn;
D dam bâo các tiêu chI v xét giâi thithng theo Quy ch Giãi thuO'ng
Sang tao Khoa h9c Cong ngh Vit Nam ban hành kern theo Quyêt djnh so
484/QD-LHI{VN ngày 7 tháng 5 nàm 2019 cüa Doàn ChU tjch Hi dông Trung
uo'ng Lien hip các HQi Khoa h9c và K5 thut Vit Nam;
Lien hip các Hi Khoa hpc và K' thut Vit Nam tip titc triên khai Giãi
thuO'ng Sang tao Khoa h9c Cong ngh Vit Nam nãm 2020. Giái thuOng näm
nay tp trung xét các cOng trInh khoa hçc thuc 6 linh v1rc cong ngh:
1. Cong ngh Thông tin, Din t1r và Vin thông,
2. CG khI và Tr dng hóa,
3. Sinh h9c phiic vi san xut và di sOng,
4. Cong ngh Vt 1iu,
5. Cong ngh nhm i1ng phó vâi bin di khI hu, bão v môi tru'ng và
si:r diing hçp 1 tài nguyen,
6. Ti& kim näng lucing vâ si:r ding các ngun nàng 1uçng mfii.
Ngoài các Giâi ththng do B Khoa h9c và Cong ngh và Lien hip các
Hi Khoa h9c và K thut Vit Nam trao, To chüc s hüu trI tu The giâi
(WIPO) cüa Lien hip quôc së trao 01 giái (môi giãi thurng gOm có Huy
chwmg yang, Bang chüng nhn do Tong Giám dôc WJPO k cho các tác giá)
cho cong trInh xuât sac nhât.
Lien hip các Hi Khoa hçc và K thut Vit Nam trân tr9ng d nghj qu
b, ngành, dia phuong, các tO chirc khoa h9c - cong ngh trong Ca nuâc t chirc
chi dao và phô biên The i Giãi thix&ng cho các to chuc, cá nhân, các nhà khoa
h9c, dánh giá các cong trInh tham dir Giâi thi.thng và gui các cOng trInh v Ban
to chüc Giâi thu&ng tru'ó'c ngày 30/11/2020 theo d/a chi:

Qu5 H trçr Sang tto K5 thut Vit Nam (VIFOTEC)
53 Nguyen Du, Ha Nç5i - DT. 024.38.226419
Website . www.vfotec.vn - Email. info@vtfotec.vn
Chüng tôi xin giri kern ban Quy ch Giái thirâng Sang tao Khoa h9c Cong
ngh Vit Nam dã dtrçc B tnrng B Khoá h9c và Cong ngh và Chü tjch Lien
hip Hi Vit Nam k ban hânh ngày 07/5/20 19 và các tài 1iu có lien quan dê
qu b, ngành, Lien hip các Hi Khoa hçc và K thi4t và các to chirc khoa
h9c-công ngh cüa Trung ucing và dja phuong tham khão.
Trân trong!
Noi n/iin:
- Nhu trên;
- VPCP (Vu KGVX);
- Bô KH&CN;
- Bô Tài chInh;
- Tong Lien doàn Lao dng VN;
- Trung uong Doàn TNCS HCM;
- Luu VT, Qu VIFOTEC.

TM. DOAN CHU TICH HQI BONG TRUNG TfNG
CHU TICH
TRT1NG BAN TO CHC GIAI THUNG

LIEN HIIP CAC HOI KHOA HQC
vA K THUAT VLT NAM

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT AM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

So: 1+ /2019/QD-LHI{'/N

HàN5i, ngayO+tháng 5 ndm 2019

QUYET B!NH
Vêvic ban hãnh Quy ch Giãi thw&ng Sang to Khoa h9c
Cong ngh Vit Nam

I BOAN CHU TICH HQI BONG TRUNG UNG
LIENJflP cAc HQI KHOA HOC VA K THTJAT VIT NAM
Can cc Quyt dfnh s 121/BTngày 29/7/1983 cia H5i dng Bc3 trzthng (nay
là ChInh phi) ye vic cho phép thành 1p và hoqt di7ng chInh thilcc cza Lien hip
các Hç5i Khoa hQc và K9 thuç2t Vit Nam (Lien hip hç5i Vit Nam);
Can ci Quylt djnh so' 1795/BT ngày 21/10/2015 cüa Thi tu'O'ng ChInh phz
phê duyt Diêu l Lien hip các f-Iôi Khoa hoc và K9 thuât Viçt Nam,
Can c'c Nghf dinh sá 78/2014/ND-CT ngày 30 tháng 7 nám 2014 cia CI'iInh
p1n ye Giái thithng HO ChI Minh, Giái thu'&ng N/ia nu&c và các giái thu'ó'ng khác
ye khoa hQc và cOng ngh;
Can cii' Cóng, van s6 8267/QD-TTg ngày 12/10/2015 cia Van phOng (]hInh
phi truyên dgt ) kiên cza Thi tw&ng ChInh phi ye vic tO chüv Gidi thwOi'g Sang
tçio Khoa hQc COng ngh Vit Nam;
Theo c nghj cia Giám dô'c Qu9 Ho trçl Sang tgo KjY thut Vit Nam
(VIFOTEC)
QUYET BINH:
Biu 1. Ban hãnh Quy eh Giái thuó'ng Sang to Khoa h9c Cong ngh Vit Nam.
Biu 2. Quyt djnh có hiu 1rc k tr ngà.y k.
Biêu 3. Chánh Van phông, Tru&ng Ban Khoa hçc, Cong ngh và Môi trung cüa
Lien hiêp cac Hôi khoa hoc va K5' thuât Viêt Nam, Giám doe Qu9 VIFOTEC, Ban
To chüc, Ban Thu k Giái thuàng Sang to Khoa h9c Cong ngh Vit Nam chju
trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.
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LIEN HIEP CAC HO! KHOA HOC vA K THULT VIT NAM

QUY CHE
GIAI THIJ'ONG SANG TAO KIIOA HOC CONG NGH VIT NAM
nãrn 2019 cza
(Ban hành kern theo Quyet djnh sô'41 /QD-LHHVN ngày 0F tháng
DoànChñ tjch Hç5i dông Trung itong Lien hip các Hç5i Khoa hQc và K9 thut Viçt Narn)

Chlrffng I
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Miic ttIch, nghia
Giái thuâng Sang tao Khoa bce Cong ngh Vit Nam ducic t chüc htng
nàm dê xét tng cho các tác gin có nhttng cong trInh khoa hc cong ngh Co giá trj
khoa hc - kinh tê - xà hôi lan, ducc thuc hiên tai Vit Nam nhàm khIch i, ton
vinh và cong nhn sir dóng gop nôi bt cüa các tác gin và nhãm khuyên khIch vic
tiêp tue nghiên ciru, ap dung cac thanh tiru khoa hoc, cong nghê tiên tiên vao san
xuât và dyi song.
Diu 2. Pham vi diêu chinh
1. Quy ch nay quy dnh v di tuçlng, tiêu chun, trmnh tçr, thu tiic xét tang
Giái thu&ng.
2. Giãi thir&ng duc xét tng cho cac cong trInh khoa hpc cong ngh duçic
nghiên ciru, ap diingthành cong trén lânh thô Vit Nam trong pham vi 5 nAm tInh
den thai diem np ho so, Giài thu&ng dirge xét và trao cho các cOng trInh thuc 6
lTnh vixc sau:
- COng ngh Thông tin, Din tr Va Vin thông;
- CokhfvàTirdnghóa;
- Sinh hçc phiic vi san xut va diii sng;
- Cong ngh Vt 1iu;
- Cong ngh nhim lrng phó v&i bik di khI hu, bão v môi trur&ng và sir ding
hqp l tài nguyen;
- Cong ngh TMt kim nng hrgng va sü ding nng krçmg mth.
Diêu 3. Di tirqng áp diing
1. Các tác giã là cong dan Viêt Nam, nguai Vit Nam a nuóc ngoài, ngizai
nuóc ngoài dang lao ding, h9c tap, cong tác tai Vit Nam có các cong trInh khoa
hçc cOng ngh dirge nghiên c1ru, ap diing trên lành thô Vit Nam trong phm vi 5
nàm tInh den thyi diem cuôi cing nhn ho so.
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2. Các t chifrc và cá nhân có lien quan.
Biu 4. Co quan to chtrc Giài thur&ng
1.Cc quan chü trI:
Lien hip các Hi Khoa hpc và K thut Vit Nam.
Nhim vu cüa co quan chü trI:
- K Quy& dnh thành l.p Ban T chüc, Ban Thu k Giãi thithng;
- Cu can b tham gia Ban T churc, Ban Thu k; dam nhim chirc danh
Trixng Ban;
- Tng hp k hooch ngân sách hang nàm v Giái thu&ng gui B Khoa hçc
và Cong ngh và B Tài chInh;
- Phê duyt dir toán va quy& toán kinh phi thirc hin Giài thuâng;
- Quyêt djnh thành 1p HOi dng Giám khão chm giái;
- K Quyt djnh khen thu&ng các cOng trInh dt giãi;
- T chi'rc L Mng kt và trao giài thuâng.
2. Cci quan phi hcip:
- BKhoah9cvàCôngngh;
- Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam;
- Trung ucmg Doàn TNCS H Chi Minh;
- BOTàichInh;
- B Giáo dc và Dào tao;
- BQ Cong thucing;
- B Quc phOng;
- Dài Truyn hInh Vit Nam.
Nhim viii cüa co quan phi hçp:
- Cr can b tham gia Ban T chic, Ban Thu k Giãi thithng;
- Phi hçp tham gia các hot dng cüa Giãi thu&ng;
- Tham dir L tng kit, trao giài va phát dng Giài thithng näm sau.
3. Ca quan thu&ng trirc:
Qu5 H trçl Sang to K5 thut Vit Nam (VIFOTEC) là co quan thithng trçrc
cua Giãi thithng. Qu5' VIFOTEC chiu trách nhim thirc hin các nhim viii bao
gôm: Lp kê hotch triênkhai Giài thuâng, th churc tuyên truyên, 4n dng tham gia
Giái thung, tiêp nhn ho sa, to chüc vic xét duyt Giái thuàng, to chuc L tong
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kt và trao giãi, tuyên truyn va h trç vic ap ding các cong trInh dt giâi vào san
xuât va di song. Lp dir toán kinh phi, sir d%lng di'ing mtc dIch và Co hiu qua kinh
phi ttr ngân sách nhà nuâc cap và nguôn kinh phi h trçi, báo cáo thanh quyêt toán
hang nàm.
Diu 5. Ban To chfrc và Ban Thu k Giãi thirô'ng
1.BanTchüc:
- Ban T chi'rc Giài thung ducic thành lap theo Quyt djnh cüa Chü tjch
Lien hiêp các Flôi Khoa hQc và K51 thut Viêt Nam, trong dO cO 1 Truàng ban, các
Phó Tru&ng ban, 1 Uy viên thuàng trirc va các Uy viên.
- Ban T chüc trrc tip chi dao mci hoat dng cüa Giãi thu&ng.
2. Ban Thu k:
- Ban Thu k Giâi thuing dirçirc thành 1p theo Quyt djnh cüa Chü tjch Lien
hip cac Hti Khoa hc va K5 thut Vit Nam, gm các Lath dao cap vi và chuyên
viên thuc các b, ngành nêu tai Dieu 4, trong do cO 1 Trtxmg ban, các Phó Tru&ng
ban, 1 Uy viên trithng tr%rc và các Uy viên.
- Ban Thu k cO trách nhim giüp Ban T chüc trong vic th chCrc Giâi
thu&ng.
Diu 6. Co cu Giãi thir&ng, quyn iqi cüa tác giã Itt Giãi thurô'ng
1.Cor c.0 Giãi thuâng cho mi lTnh vrc có Mi da:
- 1 Giái nht;
-2 Giái nhI;
- 3 Giâi ba;
-4 Giái khuyn khIch.
2. Mirc khen thuâng:
- Giái nMt, nh, ba, khuyn khIch: Duçic nhn tin thixàng theo quy djnh;
- Giái nht, nhI, ba: Mi giái dugc tang Bang khen cUa Chü tjch Lien hip
các Hi Khoa hc và K57 thut Vit Nam và Biêu trung yang sang tao;
- Giãi khuyn khich: Mi giái duqc nhn Bang chirng nhn cüa Ban T chi'rc
Giãi thithng;
Mi cong trInh có Mi da 02 dng tác giâ. Tác giá, dng tác giá và cong sir CO
müc dóng gop tü 20% tr& len mth dc xét tang Bang khen cüa Lien hip các Hi
Khoa hoc và K5 th4t Vit Nam.
4

3. Các phn thu&ng khác:
- Các cong trinh xu& sc drçic Ban T chirc xét va d nghj T chüc Si hftu
trI tu the giOi (WIPO) tng Huy chuang yang và Giây chIrng nhn ciia Tong giám
dôc WIPO;
- Các tác già và dng tác giã cüa các cong trInh dat giãi cao, có khá näng ap
diing rng rài, cO hiu qua kinh té - xà hi lan, có sirc lan tOa rng së duçic Ban To
chrc dê nghj Chü tjch nuâc tang Huân chucng lao dng ho.c dê nghj Thu ttthng
ChInh phü tang Bang khen;
- Các don vj, cá nhân có nhiu thánh tIch trong vic tuyên truyn, vn dng,
phô biên Giãi thuâng sê duçic tang Bang khen cüa Chu tjch Lien hip các Hi khoa
h9c va K5 thut Vit Nam và tiên thu&ng theo quy djnh;
- Các tác giá và dng tác giâ cüa cong trInh dat giãi nht, nhi, ba s dugc
Ban To chüc dê nghj Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam xét tng Bang Lao dng
sang tao;
- Tác giá, dông tác giã và cong sir là doàn viên thanh niên cña cong trinh dat
giãi nhât, nhl, ba có müc dóng gop hr 20% trà len, có tuôi không qua 35 (tinh den
nàm tham gia Giãi thuang) se dixçic Ban To chüc Giãi thuOng dê nghj Trung uong
Doàn TNCS HCM xét t.ng Huy hiu Tuôi tré Sang tao hoc Bang khen.
Ngoài ra, can dr giá trj cüa cac cong trInh, sê có mt s phn thuàng khác
theo dê ng cüa các nhà tài trq cho Giái thu&ng Sang tao Khoa hçc Cong ngh
Viêt Nam.
Diu 7. Kinh phi cho Giãi thtthng
Kinh phi cho vic thirc bin cac hoat dng cüa Giãi thithng Sang tao Khoa
h9c Cong ngh Vit Nam duçrc thirc hin theo quy djnh tai Thông tu so
27/20 1 8/TT-BTC ngày 21/3/2018 cüa B Tài chInh "Quy djnh chê d tài chInh cho
boat dng to chirc Giâi thithng Sang tao Khoa h9c Cong ngh Vit Nam, Hi thi
sang tao k thut vâ Cuc thi sang tao thanh thiéu niên nhi dông".
ChuYng II
TIEU CHUAN, TRINH TV', THU TVC XET T4NG GIAI THIJ(NG
Diu 8. Tiêu chun dänh giá
1. Các yêu cu d& vài cong trInh duçic xét tang Giái thuâng
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a) Cong trinh không vi phm quyn s& hftu trI tu và chua duçc trao Giài
thtx&ng Sang tto Khoa hçc Cong ngh Vit Nam và Giài thuàng cüa HQi thi Sang
to k5 thuat toàn quôc.
b) Cong trInh cIa duçc Hi dng Khoa h9c cpb, tinh, thành ph trrc thuc
trung uong hoc các cap tucng throng tth len, Hi dOng Khoa hc cüa Tong Cong
ty va cac Tp doàn kinh tê hoc Hi dOng Khoa hçc cüa Lien hip các Hi Khoa
h9c và K5r thut nghim thu dánh giá loi khá tth len.
c) Iju tiên xét Giài thrning di vâi các cong trInh khoa hçc cOng ngh duçc
áp ding mang li hiu qua cao vüng sau, vüng xa, mien nüi và hái dâo. Khuyên
khIch các tác giã tré tham gia vào các cong trInh khoa hçc cong ngh duçic áp diing
vào thrc tê san xuât và di song mang 1ti hiu qua cao.
2. Các tiêu chuAn dánh giá di vâi cong trinh duçic xét tang giài thu&ng
a) TInh mói: Cong trmnh d cp tâi nhüng cong ngh, nhftng vk d khoa hc
cong ngh chL.ra dtrçic Cong bô tren the giâi, chua duçic cong bô hoc phô biOn bAng
các nguôn thông tin & Vit Nam.
b) TInh sang tto: CAn cü vào trInh d khoa hçc cong ngh & trong nuàc va
ngoai nithc, kêt qua nghiên cüu khoa h9c do không nay sinh mOt cách hiên nhiên
dOi vOi chuyên gia thuc lTnh wc do ma là kêt qua cüa hot dng nghiên cüu khoa
hpc k5 thut to ra.
c) TInh hiu qua:
- Hiçu qua kinh tl là lçi Ich trxc tip có th thu duçic do áp dçng cong trinh
do vào san xuât và dôi song;
-, Hiu qua kjY thu2t duçc th hin bang nhCtng giâi pháp, chi tiêu k thut
mâi, tiên b han so vói các giâi pháp, chi tiêu k5 thut truOc do;
- Hiu qua xâ h3i &rgc th hin duâi dng t.o vic lam, cái thin diu kin
sOng, bào ye süc khOe, diêu kiên lam viêc, an toàn lao dng, bâo v mOi tru&ng.
d) Khá náng áp dyng là cong trinh có khá nAng áp di.ing rng rAi trong san
xuât, san phâm dê chê tao, dê sCr dung, nguyen v,t lieu dê kiêm, thay the nhp
ngoi.
Diu 9. Ho so tham dir Giãi thir&ng, thôri htn, dja dim nhn ho so
1. H sor tham d%r Giâi thi.r&ng
H sor tham dr Giãi thixàng có 2 b, mi b bao gm:
a. Dan xin tham dr Giài thu&ng (theo mu).
b. Bàn torn t&t giâi thiu cong trinh và bàn toàn vAn cong trInh.
c. Bàn lit kê dy dU các tài lieu tham khào và müc d sü ding, dc bit là
cac phân mêm mA nguOn m&.
6

d. Bàn ge nhan xét, dánh giá eüa Hi dng Khoa hçc nhu quy djnh Miic
1 .b Diêu 8 cüa Quy chê nay. Nêu là bàn sao phái co xác nhn cüa cci quan chü
quãn hoc xác nhn cüa Cong chirng.
d. Danh sách các tác giá, dng tác giá va các cong sir kern theo thóa thutn v
t l phân tram (%) dóng gop bang chIrih lao dng sang to cüa tirng ngui, có xác
nhn cüa co quan ehü quân.
e. Các tài 1iu khác (nu co) nhu: Bang dc quyn sang ch& giãi pháp hftu
Ich lien quan den cong trInh tham dtr, xác nh.n, nhn xét, dánh giá cüa các don v
áp diing cong trInh v hiu qua d.t dirge do vic áp diing do mang li, các bàn d
mô.
g. Các Miic a, b, d cüa Diu nay có file van bàn word kern theo.
Các file ânh tác giá, ành cOng trmnh va các video phóng sir lien quan tói Cong
trInh gui bang dTa CD hotc các phucrng tin khác.
2. Thñ hn n1in h so
Thii hn cui cüng nhn h so tham d Giài thu&ng dn ht ngày 15/10
hang näm.
3. Phuo'ng thi'rc gui h so
Tr%rc tip hoc qua Biru din.
4. Dja dim nhn h so
Qu H trç Sang to K thut Vit Nam (VIFOTEC), 53 Nguyn Du, Hai Ba
Trung, Ha Ni.
Diu 10. Quy trInh to chti'c xét tng Giãi thtrO'ng
1.Tipnhn,xülhsa
Ca quan thuarng tWc Giái thuâng - Qu5 VIFOTEC có trách nhim huóng
d&i, tiêp nhn ho so, xir 1 và phân loti các cOng trInh tham d Giài thuung theo
linh vrc quy djnh ti Diêu 2 dê Hi dông Giám khào châm giài.
2. Thành 1p HQi dng Giám kháo
Danh sách HOi dng Giám khâo do cci quan thumg trirc Giài thu&ng dir
tháo. Sau khi thông nhât vth B Khoa hçc và Cong ngh, Chü tjch Lien hip các
Hi Khoa h9c và K5' thut Vit Nam, Truâng Ban To chüc Giâi thuing ra Quyêt
djnh thành lap.
Thành vién F1i dng Giám khâo gm các nhà khoa hçc, các chuyên gia dâu
ngành và dUçYC chia ra các ban theo 6 linh e cüa Giài thithng.
Thành viên HOi dng Giám khão khOng phãi là tác giã có cong trInh tham dir
Giâi thu&ng hoc có quyên, igi Ich lien quan hoc có 1 do khác ãnh hithng den
tInh khách quan cüa vic xét tang Giài thi.thng.
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3. T chirc xét duyt Giâi thu&ng
Vic ch&m giài duçc thc hin theo Quy ch chm dim do Ban T ch'Crc quy
djnh. Trong trt.rông hqp can thiêt khi có yêu cau cüa HQi dong Giám khào, Ban To
chtrc có the trung câu giám djnh dc lip.
Trên c s kt qua chm dim cUa Hi dng Giám kháo, Ban T chirc Giâi
thisng xem xét và dê ngh Lien hip các Hi Khoa hçc và K5' thutVit Nam ra
Quyêt djnh khen thu&ng.
Thii hn chm và xét duyt dugc tin hành trong tháng 11 - 12 hang nàm, L
trao Giái thithng &rc to chüc vao djp K nim Ngày Khoa hçc Cong ngh Vit
Nam cüa näm sau.
Diêu 11. Bão h quyn s& hfru trI tu cüa các tác giã va gifr hi mt ni dung các
cong trInh tham dir Giãi thirôrng
Các cong trInh tham dr Giâi thrnng duçc Ban T chüc bão dam gift bI m.t
ye ni dung và hxu gift cho den ngày duçic cong bô.
Các tác giã nên chU dng np dcin dng k9 xin bâo h quyn s hitu tn tu có
lien quan den cong trinh trong qua trinh xét duyt hoc trtrâc ngày cong bô giài.
Mt khac, khi phát hin thy cong tninh tham d Giãi thi.rông có khã näng
bâo h quyên so' hftu cOng nghip, Ban To chüc sê thông báo và hithng dan các tác
giã lam thu tçic däng k vOi Ciic So' hftu trI tu truOc ngày cong bô trao giãi.
Diu 12 . Quyn cong b
Qu5 H trç Sang to K5T thut Vit Nam sê cong b ni dung các cong trInh
sau khi trao giâi len h thông truyên thông nhii trên trang web chInh th'crc cUa Qu5T
VIFOTEC (website vifotec.vn), báo chI, truyên hInh, kr yêu... tr nhftng Cong trmnh
thuc din báo mt quôc gia.
Diu 13. Diu khoãn thi hành
Quy ch nay có hiu 1rc k ti'r ngày k. Trong qua trinh thirc hin, nk có
khO khán, vithng mAc, Qu H6 tro Sang to K thut Vit Nam tong hqp kiên vã
trInh Chü tjch Lien hip cac Hôi Khoa hoc và K thut Vit Nam xem xét, quyêt
djnh.I.
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Doe 1p - Tir do - Hanh phüc
BN BANG K TRAM GIA GIAI THUONG
SANG TiO KHOA HQC CONG NGII V1T NAM
NAM 20..
K,'nh gü'i:

A.

Ban To chfrc Giãi thirthig
Sang tao Khoa h9c Cong ngh Vit Nam

Tôilà:
Hçchàm,hcvj:
Giâi tInh: Nam 0 NU 0
Quôc tjch:
Dan tc:
Nàm sinh:
Ten ci quan, dcm vi có cong trInh:

Dia chi lien h:
Din thoi cci quair
Fax:
Didng
Dintho.i: Cdjnh
E- mail
là tác giá (hoc dcii din cho các &ng tác giá) cia cong trInh:

B. Linh virc dir thi (dánh dd'u x vào lznh vyv dy thi)
- Cong ngh thông tin, din tCr và vin thông 0;
- ClthIvàtrdnghóaD;
- Sinh hçc phiic vii san xut Va dan sng 0;
- Cong ngh 4t lieu 0;
- Cong ngh nhm üng phó vói bin di khi hu, báo v môi tnrng và sir
dlmg hçip l tài nguyen 0;
- Cong ngh tit kim nAng luçing va sir diing nàng lucng mái 0.
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Cong trInh dâ &rçrc Hi dng Khoa hçc cp Nhà nithc 0, B 0,
Ngành 0, Tinh 0, Thành phé 0 danh giá nghim thu ngày .... tháng .... nàm
Mire dO: Xut se D, Khá 0.
C.

Ho so gm có (dánh dáu x vào myc có tài lieu):
1. Dcm xin tham gia Giái thiiâng 0 4. Biên bàn Hi dng khoa bce 0
0
0 5. Danh sách tác giã
2. Tom t&t cong trinh
0
0 6. Các tài 1iu khác
3. Toàn vn cOng trInh

Danh sách tác giã, dông tác giã Va cong sir:
Chüng tOiltOi có ten dui day là tác giã, dng tác già và cong sir eüa cong
trInh tham d Giài thithng Sang tao Khoa hçe Cong ngh Vit Nam eüng thOa
thun ye phân dóng gop eUa tCrng ngu?i, bao gOm:
D.

ST
T

Hoe
ham
hc vi,

Ho va
tn

Nam

.
Dan vi cong tac
(*)

%
Dong
gop

Chuc
(**)

Ky ten

100%
Tng s6:
Chiing tôi/tOi xin xin cam doan cong trInh nOi trên là cUa chüng tôi/tôi, do
ching tôi/tôi nghiên ciru, sang tao ra và cac tài 1iu gin kern là hoàn toàn phi hqp
vi bàn gôc ma ching tOi/tôi dang gii. Ching tôi/tOi cam kêt khOng vi pham quyên
sâ htu trI tu ciia bat cir ai, neu sai thing tôi xin hoàn toàn chju trách nhim.
ngày .... tháng
ChCrng thirc cia
thir tnrng cor quan cap
trên
(Bó, ngành, tin/i, than/i phc
trc thu5c trung wo'ng)

Chirng thirc cia
thu trix&ng ca quan

nám 20...
Tác giá

('Hoc dai din tác giá)

(Hoc chInh quyn dja
phztong)

(*) Ghi rO dan vj cong tác cia tthg tác giã nu khOng cing mt non
(**) Chic vi trong cOng trInh: tác giá, dng tác già hoc cong sir.

