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S6: )C /LHHVN 
V/v t chirc trin khai Giãi thithng Sang to 
Khoa h9c Cong ngh Vit Nam näm 2020 

Ha NOi, ngày tháng 4 nàm 2020 

KInh g11i:  

- Các B, Ngành Trung uang; 
- UBND các tinh, thàrth pM trirc thuc TW; 
- Sâ Khoa bce và Cong ngh các tinh, thành phô; 
- Lien hip các Hi KH và KT các tinh, thành pM; 
- Các chucng trInh khoa hc — cong ngh cp Nhà nuâc; 
- Lãnh dto các t chüc khoa hc — cong ngh. 

Thirc hin kin chi dao  cüa Thu tuóng ChInh phü tai  cong van s 
8267/QD-TTg ngày 12/10/2015 ye vic to chirc Giái thu&ng Sang tao  Khoa hc 
Cong ngh Vit Narn; 

D dam báo các tiêu chI ye xét giái thuâng theo Quy chê Giãi thung 
Sang tao  Khoa hçc Cong ngh Vit Nam ban hành kern theo Quyêt djnh so 

484/QD-LHI-IVN ngày 7 tháng 5 näm 2019 cüa Doàn Chü tjch Hi dông Trung 
ucng Lien hip các Hi Khoa hc và K thut Vit Nam; 

Lien hip các Hi Khoa hc và K' thut Vit Nam tiêp tic trin khai Giâi 
thu&ng Sang tao  Khoa hc Cong ngh Vit Nam nàm 2020. Giãi thixO'ng nãm 
nay tap trung xét các cong trInh khoa hçc thuc 6 linh vrc cong ngh: 

1. Cong ngh Thông tin, Din tii'r và Vin thông, 

2. Ci khI và Tr dng hóa, 

3. Sinh hc phiic vii san xuât và dyi sng, 

4. Cong ngh Vt lieu, 

5. Cong ngh nhm iirng phó vâi bin di khI hu, bão v môi tru'ng và 
sü diing hgp 1 tài nguyen, 

6. Tit kim nàng luqng và sir dung các ngMn nàng hrçrng rnói. 

Ngoài các Giâi thu'&ng do B Khoa hçc và Cong ngh và Lien hip các 
Hi Khoa hc và K9 thuQtt Vit Nam trao, To chirc sâ hüu trI tu Th giôi 
(WIPO) cUa Lien hip quôc sê trao 01 giâi (mi giãi thithng gOm Co Huy 
chuang yang, BAng chung nhn do Tong Giám doe WIPO k cho các tác giâ) 
cho cOng trInh xuât sAc nhât. 

Lien hip các Hi Khoa hpc và K thut Vit Nam trãn trpng d ngh qu 
b, ngành, dja phmmg, các tO chtrc khoa hc - cong ngh trong cA nrnc t chirc 
chi dao  và phO biên The 1 GiAi thuOng cho các t chuc, cá than, các nhà khoa 
hoc, dánh giá các cong trinh tham di,r Giãi thithng và gui các cong trInh v Ban 
to chuc Giâi thu&ng trithc ngày 30/11/2020 theo dia clii: 



Qu H trç Sang to K5 thut Vit Nam (VIFOTEC) 

53 Nguyen Du, Ha Ni - DT: 024.38.226419 

Webs ite . www. vifotec. vn  - Email: info@vifotec.vn  
Chüng tôi xin giri kern bàn Quy ch Giãi thuàng Sang tto Khoa h9c Cong 

ngh Vit Nam dà ducic B truâng B Khoá h9c và Cong ngh và Chü tch Lien 
hip Hi Vit Nam k ban hành ngày 07/5/20 19 và các tài 1iu có lien quan dê 
qu b, ngành, Lien hip các Hi Khoa h9c và K5 thuat và các to chi.rc khoa 
h9c-cOng ngh cüa Trung ixcing và dja phiso'ng tham khão. 

Trân tr9ng! 

Noinh?In: 
- Nhu' trên; 
- VPCP (Vu KGVX); 
- Bô KFJ&CN; 
- Bô Tâi chInh; 
- lông Lien doàn Lao dng VN; 
- Trung uo'ng Doàn TNCS HCM; 
- Luu VT, Qu VIFOTEC. 

TM. BOAN CHU T!CH  HOI BONG TRUNG hONG 
CHU TICH 

TRU'ONG BAN TO CHUC GIAI THIJNG 



'U,  
,-i_ . p,-. 

-I 

I 
Fl 

 

' —a--p 

QUYHOTR 
TAO 

flFT 1 
A 

LIEN HIEP CAC HOI KHOA HOC 
vA KY THUJT VIET  NAM 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET AM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phiIc 

    

So: 1?+ /2019/QD-LH}IVN Ha Nç5 1, ngày 04  tháng 3 nàm 2019 

QUYET DNH 
Ye vic ban hãnh Quy ch Giãi thirOng Sang tio Khoa hQc 

Cong ngh Vit Nam 

DOAN CHU T!CH  HQI DONG TRUNG €NG 
LIEN I111P CAC HQI K.HOA HQC VA K'c TIIU4T VIT NAM 

Can cz QuyéCt dlnh sO' 121/BT ngày 29/7/1983 cia Hi dóng B trithng (nay 
là ChInh phi) ye vic cho phép thành lçp và hogt dng chInh thic cia Lien hip 
các Hç5i Khoa hQc và K5Y thu2t Vit Nam (Lien hip hôi Viêt Nam,); 

Can c Quylt dlnh  sO' 1795/BT ngày 21/10/2015 cia Thi tw&ng Chmnh phi 
phê duyçt Diêu lç Lien hip các flôi Khoa hQc và K9 thudt Viêt Nam, 

Can ci'r Nghj d/nh sd 78/2014/ND-CT ngày 30 tháng 7 nãm 2014 cia CViInh 
phü ye Giái thw&ng Ho Chi Minh, Giái thu'ó'ng Nhà nu'ó'c và các giái thu'&ng khác 
ye khoa hQc và cong ngh; 

Can ci C'Ong van sO' 8267/QD-TTg ngày 12/10/2015 ci'ia Van phOng C]hInh 
phi truyên dçit kiên cia Thz twó'ng ChInh phz'i ye vic tO chv'c Giái thu'&ng Sang 
tçio Khoa hQc COng ngh Vit Nam, 

Theo d ngh cita Giám dác Qu9 H trçf Sang tçw K5Y thuçit Vit Nam 
(VIFOTEC) 

QUYET DLNH: 
Diêu 1. Ban hành Quy ché Giái thir&ng Sang to Khoa hçc Cong ngh Vit Nam. 

Diu 2. Quyt dnh có hiu içrc k tr ngày k9. 

Diu 3. Chánh Van phông, Tru'ng Ban Khoa hçc, Cong ngh Va Môi tnthng ciia 
Lien hiêp cac Hi khoa hçc va K5 thut Vit Nam, Giám doe Qu VIFOTEC, Ban 
To ehc, Ban Thur k Giái thuâng Sang tao Khoa h9c COng ngh Vit Nam chu 
trách nhiêm thi hành Quyêt djnh nay. ç_— 

No'i nhán: 
-NhLrDiêu; 

- Bô KH&CN-vft! 
phôi hçrp có Ii 
- Luu VT. 
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LIEN HIP CAC HO! KHOA HQC VA K TI1IUiT VIT NAM 

QUY CHE 
GIAI THU'1NG SANG T40 KHOA HQC CONG NGH VLT NAM 

(Ban hành kern theo Quye't djnh s4* /QD-LHHVN ngày bJ tháng ~ nám 2019 cia 

Doân Chz tjch H5i dông Trung uvng Lien hip các Hi Khoa hQc và KjY thut Vit Narn) 

Chiro'ng I 

QUY DINH  CHUNG 

Diu 1. Muc dIch, nghia 

Giãi thu&ng Sang tao  Khoa bce Cong ngh Vit Nam duçe t chüe hang 
näm dê xét tang cho các tác già Co nhüng cong trInh khoa hc cong ngh cO giá tn 
khoa hc - kinh tê - xA hi 1ón, drnyc thuc hin tai  Vit Narn nhãm khIch l, ton 
vinh và cong nhn sir dóng gop nôi bat  cüa các tác già và nhãm khuyên khIch vic 
tiêp tue nghiên ciru, ap diing các thành tru khoa hoc, cong ngh tiên tiên vào san 
xuât va di song. 

Diu 2. Pham vi diêu chinh 

1. Quy ch nay quy djnh v& di ttxqng, tiêu chuk, trinh tçr, thu tçic xét tng 
Giãi thithng. 

2. Giái thu&ng dixqc xét tng cho các cong trInh khoa hc cong ngh diicic 
nghiên cüu, ap diing thành cong trên lath thô Vit Nam trong phm vi 5 nãm tInh 
den thai diem np ho sc, Giãi thuàng duçic xét và trao cho các cong trmnh thuc 6 
lrnh vrc sau: 

- Cong ngh Thông tin, Din tr và Vin thông; 

- CakhIvàTirdnghóa; 

- Sinh hc phiic vi1 san xut và diii sng; 

- Cong ngh vat  lieu; 

- Cong ngh nhm 1rng phó vài bMn d& kbI hau,  bâo v mOi tni&ng và sü ding 
hcip l tài nguyen; 

- Cong ngh Tit kim nng luçing và sü ding näng lucing mói. 

Diêu 3. Di tuçing áp dijng 

1. Các tác giâ là cong dan Vit Nam, ngui Vit Nam a nuc ngoài, nguai 
nixâc ngoài dang lao dng, hçc tap,  cong tác tai  Vit Nam CO the cOng trInh khoa 
hc cOng ngh &re nghien cuu, áp diing trên lành thô Vit Nam trong pham vi 5 
näm tmnh den thêii diem cuôi ciing nhan ho s. 
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2. Các M chrc và cá nhân có lien quan. 

Diu 4. Co quan t chfrc Giãi thur&ng 

1. Co quan chü trI: 

Lien hip các Hi Khoa hc và K5 thut Vit Nam. 

Nhim viii cüa co quan chü trl: 

- K Quy& djnh thành 1p Ban T chIrc, Ban Thu k Giâi thu&ng; 

- Cu can b tham gia Ban T chüc, Ban Thu k; dam nhim chirc danh 
Trtthng Ban; 

- Tng hçip k hoch ngân sách hang näm v Giài thithng gui BQ Khoa h9c 
và Cong ngh và B Tài chInh; 

- Phê duyt dir toán và quy& toán kinh phi thirc hin Giài thu&ng; 

- QuyEt djnh thành 1p Hi dng Giám kháo chm giài; 

- K Quyt djnh khen thtxung các cong trInh dt giãi; 

- T chi'rc L thng kt và trao giái thung. 

2. Co quan phi hqp: 

- B Khoa h9c và Cong ngh; 

- Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam; 

- Trung ixong Doàn TNCS H CM Minh; 

-BTàichinh; 

- B Giáo dic và Dào tao; 

- B Cong thumg; 

- B Quc phOng; 

- Dãi Truyn hinh Vit Nam. 

Nhim viii cüa co quan phi hçp: 

- Cir can bO tham gia Ban T chuc, Ban Thu k Giâi thu&ng; 

- Phi hqp tham gia các ho.t dng cüa Giái thu&ng; 

- Tham d L tng kt, trao giài va phát dung Giãi thuàng näm sau. 

3. Co quan thuông trrc: 

Qu5 H trçi Sang to K5' thut Vit Nam (VIFO fEC) là co quan thu&ng trçrc 
cüa Giâi thtr&ng. Qu5r VIFOTEC chiu  trách nhim thrc hin các nhim vi bao 
gôm: Lp kê ho,ch triên khai Giãi thuung, to chuc tuyên truyên, 4n dng tham gia 
Giâi thu&ng, tiêp nhn ho so, to chüc vic xét duyt Giãi thung, to chüc Lé tOng 
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k& va trao giái, tuyên truyn và h trçi vic ap ding cac cong trInh d.t giài vào san 
xuât va dcii song. Lp dir toán kinh phi, sir d%lng dung miic dIch và có hiu qua kinh 
phI tir ngân sách nhà nuOc cap và nguôn kinh phi h trç, báo cáo thanh quyêt toán 
hang näm. 

Diu 5. Ban To chffc và Ban Thir k Giãi thirô'ng 

1. Ban T chirc: 

- Ban T chuc Giãi thuông drn7c thành 1p theo Quy& djnh cüa Chü tjch 
Lien hiêp các Hôi Khoa hçc và K5 thuât Viêt Nam, trong do cO 1 TrLT&ng ban, các 
PhO Trtthng ban, 1 Uy viên thixàng trirc và các Uy viên. 

- Ban T chüc trrc tip chi do mti hot dng cüa Giãi thung. 

2. Ban Thu k: 

- Ban Thu k Giái thu0ng duçic thânh 1p  theo Quyt djnh cüa Chü tjch Lien 
hip các HOi  Khoa h9c va K5 thut Vit Nam, gôm các Lh do cap vii và chuyên 
viên thuc các b, ngành nêu ti Diêu 4, trong do có 1 Trtrthig ban, các Phó Trix&ng 
ban, 1 Uy vien truOng trrc và cac 1Jy vien. 

- Ban Thu k5 có trách thim giüp Ban T chirc trong vic th chüc Giài 
thu&ng. 

Biu 6. Co cu Giãi thu*ng, quyn lçri cüa tác giã tit Giãi thtr&ng 

1. Ca cu Giãi thithng cho mi lTnh vrc có ti da: 

- 1 Giái nht; 

- 2 Giái nhI; 

- 3 Giái ba; 

- 4 Giái khuyn khIch. 

2. Müc khen thuâng: 

- Giài nh.t, nhI, ba, khuyn khIch: Duçic nh.n tin thuàng theo quy djnh; 

- Giãi nh.t, nhI, ba: Mi giãi ducic tng Btng khen cUa Chü tjch Lien hip 
các Hi Khoa h9c và K thut Vit Nam và Biu tnrng yang sang t.o; 

- Giái khuyn khIch: Mi giái duqc nh.n Bang chfrng nhn cüa Ban T chuc 
Giâi thithng; 

Mi cong trInh có thi da 02 dng tác giâ. Tác giã, dng tác giã Va cong s1r cO 
mirc dóng gop tr 20% tth len mi duçic xét tng Bang khen cUa Lien hip các Hi 
Khoa h9c và K5 thuât Viêt Nam. 
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3. Các phn thu&ng khác: 

- Cáe cong trinh xut sc dirge Ban T chüe xét và d nghj T chi'rc Si hftu 
tn tu th giâi (WIPO) tang Huy chucmg yang va Gi.y ch'i'rng nhn cüa Tong giám 
doe WIPO; 

- Các tác giá và dng tác già cüa các cong trInh dat  giãi cao, có khà näng áp 
ding rng rai, có hiu qua kinh tê - xâ hOi  iOn, có sue lan tOa rng sê dugc Ban To 
chüc d nghj Chü tjeh nuOc tang Huân chircing lao dng hoe dé nghj Thu tixOng 
Chinh phü tng Bang khen; 

- Các &m vj, cá nhân Co nhiu thành tIch trong vic tuyên truyên, 4n dng, 
ph bin Giâi thithng sê dirge tang Bang khen cüa Chü tjch Lien hip các Hi khoa 
hpc va K5 thut Vit Nam và tiên thithng theo quy djnh; 

- Các tác già và dng tác già cüa cong trInh dat  giãi nht, nhl, ba sê dirge 
Ban T chüc dé nghj Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam xét tang Bang Lao dng 
sang tao; 

- Tác giá, dng tác giã và cong sir là doàn viên thanh niên cüa cong trInh dt 
giãi nht, nhI, ba có mi'rc dong gop tcr 20% trO len, có tuOi không qua 35 (tInh den 
näm tham gia Giâi thuOng) së dirge Ban T chirc Giái thuOng dê ng Trung ixng 
Doàn TNCS HCM xét tang Huy hiu Tuôi tré Sang tao  hoc Bang khen. 

Ngoài ra, can cir giá trj cüa các cong trinh, së CO mt s ph.n thuOng khác 
theo dê ngh cüa các nhà tài trq cho Giãi thuOng Sang tao  Khoa h9c Cong ngh 
Vit Nam. 

Diêu 7. Kinh phi cho Giãi thurô'ng 

Kinh phI cho vic thirc hin các hoat  dng cüa Giài thix&ng Sang tao  Khoa 
h9c Cong ngh Vit Nam duqc thirc hin theo quy djnh tai  Thông tii so 
27/201 8/TT-BTC ngày 21/3/2018 cüa B Tài chmnh "Quy djnh chê d tài chInh cho 
hoat dng to chirc Giãi thuOng Sang tao  Khoa bce Cong ngh Vit Nam, Hi thi 
sang tao  1c thut và Cue thi sang tao  thanh thiêu then nhi dông". 

Chu'orng II 

TIEU CHUAN, TR!NH TV, THU  TUC  XET T4NG GIAI TH!X(NG 

Diu 8. Tiêu chun tlánh giá 

1. Các yêu c,u di yOj cong trInh dirge xét tang Giãi thithng 
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a) Cong trInh không vi phm quyn s& hiru trI tu và chua duçic trao Giâi 
thii&ng Sang tao Khoa hçc Cong ngh Vit Nam va Giãi thithng cüa Hi thi Sang 
t?o k5 thu.t toàn quôc. 

b) Cong trinh cia duqc Hi dng Khoa hçc cp b, tinh, thành ph trirc thuOc 
trung llcYng hoc các cap trnmg ducmg trô len, Hi dông Khoa h9c cüa lông Cong 
ty và cac Tp doàn kinh tê hoc HOi  dOng Khoa h9c cüa Lien hip các Hi Khoa 
hçc va 1(57 thi4t nghim thu dánh giá l°aj  khá tth len. 

c) U'u tiên xét Giái thuông di vâi các cong trInh khoa hçc cOng ngh duçc 
áp dung mang lai  hiu qua cao & vüng sâu, vcing xa, mien nüi và hãi dào. Khuyên 
khIch các tác già tré tham gia vào các cong trmnh khoa h9c cOng ngh duçic áp diing 
vào thc tê san xuât và di song mang 1a  hiu qua cao. 

2. Các tiêu chun dánh giá di vâi cOng trinh dugc xét t.ng giãi thu&ng 

a) TInh mâi: Cong trInh d cp ti nhüng cong ngh, nhng vn d khoa hçc 
cong ngh chua duçic cong bô tren the giói, chtra &rçlc cong bô hoc phô biên bang 
các nguôn thông tin & Vit Nam. 

b) TInh sang tao:  Can cü vào trinh d khoa h9c cOng ngh trong nithc và 
ngoai nuóc, kêt qua nghiên ciru khoa h9c do không nay sinh mt each hiên nhiên 
dôi vâi chuyên gia thuc linh virc do ma là kêt qua cüa hoat  dng nghiên ciru khoa 
hçc k57 th4t tao ra. 

c) TInh hiu qua: 

- Hiu qua kinh tl là li Ich trirc tip có thá thu duc do áp dung cOng trInh 
do vào san xuât và dâi sOng; 

-, Hiu qua Ic9 thut duçic th hin b&ng nhttng giái pháp, chi tiêu k57 thutt 
mài, tiên b hm so vói các giâi pháp, chi tiêu k57 thi4t truâc do; 

- Hiu qua xd hçi dugc th hin duth dng tao  vic lam, cai thin diu kin 
song, báo ye sue khOe, diêu kin lam vic, an toàn lao dng, bão v môi tru&ng. 

d) Khá nàng áp dyng là cong trInh cO khã nng áp diing rng rAi trong san 
xuât, san phâm dê chê tao,  d su dimg, nguyen vt lieu d kiêm, thay the nhp 
ngoi. 

Diu 9. Ho so' tham duy Giái thtr&ng, thô'i hn, dja dim nhn ho so' 

1. H sor tham d Giài thu&ng 

H sor tham d Giâi thuâng có 2 b, mi b bao gôm: 

a. Dorm xin tham dr Giâi thuing (theo miu). 

b. Bàn torn tt giâi thiu cOng trInh và bàn toàn van cong trInh. 

c. Bàn lit kê d.y dü các tài lieu tham khào va mirc d sü diving, dc bit là 
các phân mem mA nguOn m&.
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d. Bàn g& nhan xét, dánh giá cüa Hi dng Khoa h9c nhu quy djnh Miic 
1 .b Diêu 8 cüa Quy chê nay. Nêu là bàn sao phái có xác nhn cüa co quan chü 
quàn ho.c xác nhn cüa cong chirng. 

ci. Danh sách các tác giá, dng tác giã và các cong sir kern theo thôa thun v 
t' l phân tram (%) ctóng gop bang chInh lao dng sang tao  cüa txng ngi±i, có xác 
nhn cüa co quan chü quãn. 

e. Các tài lieu khác (nu co) nhu: Bang dc quyn sang ch& giài pháp hthi 
Ich lien quan den cong trinh tham dir, xác nhan, nh.n xét, dánh giá cüa các dcm vj 

áp diing cOng trInh v hiu qua dat  duqc do vic áp dng do mang lai,  các bàn d 
mô. 

g. Các Miic a, b, ci cüa Diu nay có file van bàn word kern theo. 

Các file ãnh tác già, ãnh cong trInh và các video phóng sir lien quan tói cong 
trmnh gi:ri bang cia CD hoc các phi.wng tin khac. 

2. ThM han  nhân h so 

Thai han  cui cüng nhn h so tham d Giài thuâng den bet ngày 15/10 
hang näm. 

3. Phuong thirc gii h so 

Trirc tMp hoc qua Buu din. 

4. Da dim nhn h so 

Qu H trçi Sang tao  K' thut Vit Nam (VIFOTEC), 53 Nguyn Du, Hai Ba 
Trung, Ha Ni. 

Diu 10. Quy trinh to chu'c xét tang Giãi thirO'ng 

1. Tip nhn, xü l h so 

Ca quan thi.r&ng trirc Giãi thithng - Qu5' \TIFOTEC có trách thim huong 
dn, tiêp nhQ.n ho so, xir l và phân loai cac cOng trInh tharn dr Giâi thu&ng theo 
linh vrc quy djnh tai  Diêu 2 âê Hi dông Giám khão châm giâi. 

2. Thành l.p Hi dng Giám kháo 

Danh sach Hi dng Giám khâo do co quan thu&ng tr%rc Giài thu&ng dii 
thâo. Sau khi thông nhât vói B Khoa hçc và Cong ngh, Chü tjch Lien hip các 
Hi Khoa hçc va K thu.t Vit Nam, Truàng Ban T chüc Giài thithng ra Quyêt 
djnh thành lip. 

Thành viên Hi dng Giám khâo gm các nha khoa h9c, các chuyên gia dâu 
ngành va di.rçic chia ra các ban theo 6 linh vrc cüa Giài thix&ng. 

Thãnh viên Hi dng Giám khào khOng phài là tác già có cong trinh tham d 
Giâi thixing hotc cO quyên, lçñ Ich lien quan ho.c có l do khác ánh huàng den 
tInh khách quan cüa vic xét tng Giài thuàng. 



3. T chirc xét duyt Giâi thu&ng 

Vic chm giái duge thçrc hin theo Quy ch chm dim do Ban T chi'rc quy 
djnh. Trong tnr&ng hçip can thiêt khi cO yeu câu cüa Hi dông Giám khào, Ban To 
chi'tc có the trtmg câu giám dnh dc lap. 

Trên ca s kt qua chm dim cüa Hi dMg Giám khão, Ban T chüc Giãi 
thu&ng xem xét va de nghj Lien hip các Hi Khoa hpc và K5 thutVit Nam ra 
Quyêt djnh khen thuàng. 

Thii h.n cbm và xét duyt duçic tin hành trong tháng 11 - 12 hang nàm, L 
trao Giái thu&ng duçic to chrc vao djp KS! nim Ngày Khoa hçc Cong ngh Vit 
Nam cüa näm sau. 

Diéu 11. Bão h quyn s& hfru tn tu cüa các tác giã Va gifr bI mt ni dung các 
cong trInh tham dir Giãi thtrô'ng 

Các cong trinh tham d1r Giài thrnng duc Ban T chic bào dam gi bI mt 
ye ni dung và luu gi cho dn ngày duçic cong bô. 

Các tác giá nen chü dng np don däng kS!  xin bâo h quyn sâ hfru trI tu CO 

lien quan den Cong trInh trong qua trinh xét duyt hoc trirOc ngày cong ho giâi. 

Mt khác, khi phát hin th.y cong trinh tham d Giãi thuông cO khá nãng 
bão h quyên s& hüu cong nghip, Ban T chüc së thông báo và huàng dn các tác 
giã lam thu tic däng kS!  vói Ciic Sâ hüu trI tu truâc ngày cong bô trao giãi. 

Diéu 12 . Quyn cong b 

Qu5' H trç Sang tao  K5 thut Vit Nam s cong b ni dung các cong trinh 
sau khi trao giãi len h thông truyên thông nhu trén trang web chmnh thi.'rc cüa Qu5 
VIFOTEC (website vifotec.vn), báo chI, truyn hInih, kS!  yeu... tri'r nhftng cong trmnh 
thuc din báo mt quôc gia. 

Diu 13. Diu khoãn thi hành 

Quy ch nay có hiu lirc k tr ngày kS!.  Trong qua trInh thc hin, nu CO 

kho khàn, vixàng mac, Qu H trg Sang tao  K5 thut Vit Nam tOng hcip kiên Va 
trInh Chü tjch Lien hip các Hôi Khoa hoc và K thut Vit Nam xem xét, quyêt 
djnh.I. 

8 



CONG HOA xA HO! CHU NGHIA \TffT NAM 
Bc 1p - Tu do - Hanh phñc 

oo BANG K THAM GIA GIAI THUONG 
SANG TO KHOA HQC CONG NGII V1T NAM 

NAM 20.. 

KInh gui: Ban To chfrc Giãi thir&ng 
Sang to Khoa hçc Cong ngh Vit Nam 

A. Tôilà: 
Hçc ham, h9c vj:  
Quôc tich:  Giâi tInh: Nam 0 Nti 0 
Näm sinh:  Dan tc:  
Ten c quan, &in vi có cong trInh:  

Dja chi lien h:  

Din thoi ca quair  
Fax:  
Din thoai: C dj.nh Di dng  
E- mail  

là tác giá (hoc dcii din cho các dng tác giá) cia cong trInh: 

B. Linh virc dir thi (dánh ddu x vào linh vwc dy' thi) 
- Cong ngh thông tin, din tCr và vin thông 0; 
- Cci khI và tir dng boa 0; 
- Sinh hçc phiic vi san xu.t và don sang 0; 
- Cong ngh vt lieu 0; 
- Cong ngh nhm irng phó vói bin cti khi hu, bâo v mOi tru&ng và si'r 

dicing hqp l tài nguyen 0; 
- Cong ngh tit kim näng luqng va sir diing nAng lucing mói 0. 
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Cong trInh dà dirge H)i dng Khoa hoc cp Nhà nuOc 0, B 0, 
Ngành 0, Tinh 0, Thành ph 0 dánh giá nghim thu ngày .... tháng .... nãm 

Müc d: Xut sc 0, Khá Li 

C. Ho so' gm có (dánh du x vào myc có tài lieu): 
1. Dmi xin tham gia Giái thixng 0 4. Biên bàn HOi  dng khoa hc 0 
2. Tom t.t cong trInh 0 5. Danh sách tác già 0 
3. Toàn vn cong trinh 0 6. Các tài lieu khác 0 

D. Danh sách tác giã, dng tác giã và cong sli: 
Chüng tôiltôi CO ten duâi day là tác giã, dng tác già và cong six cüa cong 

trInh tham dir Giái thuâng Sang to Khoa h9c Cong ngh Vit Nam cUng thOa 
thu.n v phân dOng gop cUa 11mg ngui, bao gôm: 

ST 
T 

Hoc 
ham 

hpc v 

Ho va 
tn 

Nam 
sii1i 

. , 
Dcm vi cong tac 

% 
Dong 
gop 

Chixc Ky ten 

Tôngsô: 
100% 

Chiing tOiltOi xin xin cam doan cong trInh nói trên là cüa chiing tôi/tOi, do 
chüng tôi/tOi nghiên cCru, sang t.o ra va các tài 1iu gi:ri kern là hoàn toàn phü hqp 
vâi bàn gôc ma cht'ing tôi/tôi dang giU. Chüng tOi/tôi cam kêt không vi ph.m quyên 
s& hihi trI tu cia bat ci ai, nêu sai chüng tôi xin hoàn toàn chju trách nhim. 

Chng thirc cUa 
thu trixâng Co quan cap 

trên 
(Bó, ngành, tinh, thành ph 

trtc thuç5c trung wcrng) 

 ngày .... tháng nám 20... 
Chirng thrc cüa Tác giã 

thu trtxàng co quan (Hoçc dgi din tác giá) 

(Hoc chInh quyên dja 
phitcing) 

(*) Ghi rO don vj cOng tác cüa tthg tác giâ nu không cüng môt fbi 
(**) Chi.rc vi trong cOng trInh: tác già, dMg tác giâ ho.c cong sir. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

