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- Các B, Ngánh Trung uo'ng; 

- UBND the tinh, thânh ph6 truc thuöc TW; 
- S& Khoa hpc và Cong ngh cáe tinh, thânh pht; 
- Lien hip các HOi Mi và KT các tinh, thânh ph; 
- Cáe ehrrang trInh khoa hpe — cong ngh cap Nhâ nithc; 
- Các to chüc khoa hpc — cong ngh. 

L trao Giâi thuO'ng Sang to Khoa hyc Cong ngh Vit Nam va Giái 
thir&ng WIPO näm 2017 dã dirge to chüc trçng the tai Cung van hóa lao dng 
hil'u nghj Vit Xô vào ngày 14/5/2018 vâ dirge Dâi Truyên hinh Viê'c Nam 
truyn hInh trvc tiOp vâ phát trén keith VTV2. TOi dv lê trao Giái thrràng có 
dOng chI Vii Dat Dam, Uy viên Trung irong Dáng, Phó Thu tuó'ng ChInh phü, 
dông chI Phan Xuân Dung, Uy viên Trung irong Dáng, ChU nhim Uy ban Khoa 
hgc COng nghê và MOi tru?mg QuOc hi; Dông chI Chu Ngçc Art, Uy vien 
Trung ucrng Dáng, B tru&ng Bô Khoa h9c va COng ngh, Lien hip cac Hi 
Khoa hoc và K5 thuât Viêt Nam, các bô, ngânh, dja phuccng trén cá mite và gân 
500 nhâ khoa h9c cilng dai din nhiCu doanh nghip dà den dv. 

Tai L trao giãi, dng chI Chu Ngpc Anh, Bô tru&ng B Khoa hyc vâ 
Cong ngh dä phát dng Giái thutng Sang tao  Khoa hpc Cong ngh Viêt Nam 
nàm 2018, Giái thrthng nàm nay sé tp trung xét the cong trInh khoa hpc thuOc 6 
li'nh vise cOng ngh: 

1. Cong ngh Thông tin, Diên tà' và Vin thông, 

2. Ca khI và Tr dng hóa, 

3. Sinh hpc phpc vii san xut vã dôi sng, 

4. COng ngh Vt lieu, 

5. Cong nghê nhm üng phO vói bin di khi hu, bão v mOi tnrông và 
sfr diring hap 122 tâi nguyen, 

6. Ti& kim nàng hrgng và sfr dvng  các ngun nàng hrçcng mOi. 

Ngoâi các Giâi this&ng do B Khoa hyc vâ COng ngh va Lien hip the 
Hôi Khoa hoc va K thut Viêt Nam trao, TO chat S& hüu trI tu Th giói 
(WIPO) cüa Lien hip quOc sê trao 01 giái (m6i giâi thi.thng gm có Huy 
chirong yang, Bang chil'ng nhn do TOng Giám dc WIPO k22 cho các tác giã) 
cho cOng trInh xuât sac nhât. 



Lien hip cáo Hi Khoa h9c và K thut Vi@ Nam trân trong d nghi qu)2 
bQ, ngành, dia phucng, cac to chic khoa hyc - cong ngh trong cá nuóc to chüc 
chi dao  và phO biên The 1 Giài thutng nàm 2018 cho cáo tO chic, cá nhan, các 
nhã khoa hoc, danh giá các cOng trInh tham dr Giái thithng và gfri cac cOng 
trinh v Ban tO chüc Giái thutng trwó'c ngày 1 5/1 0/2018 theo df a chi: 

Qu H trq Sang t?o K5 tht4t Viet Nam (VIFOTEC) 

53 Nguyén Du, Ha Nç5i 

DT: 04.38.226419 - 04 39.43462 7; Fax: 04.39.434627 

PVebsite : www. vifotec. vn  - Email: yenhahoang68grnail. corn 

Chüng tOi xin gal kern bàn Th 1 dã duqc Bô trisâng Bô Khoa hoc và 
COng ngh vâ ChIX tjch Lien hip Hi Vit Nam k' ban hânh ngày 14/5/2018 và 
cáo tài 1iu có lien quan dé qu' bô, ngành, Lien hiêp cac Hti Khoa hoc va K 
thut và các tO chüc khoa h9c-cOng ngh cIXa Trung ixccng vâ dia phuong tham 
khào. 

Trân trpng! 

Nol nhân: 
- Nhu trén; 

- VPCP (Vu ICGVX); 
- Bô KH&CN; 
- Bô Tài chiuh; 
- Tong Lien doân Lao dng VN; 
- Trung uung Doân TNCS HCM; 
- Luu VT, Qu9 VJFOTEC.y 

TM. BOAN CHU TICH HQI BONG TRUNG T1OTG 
CHU TJCH 

TRUO'NG BAN TO CHT5'C GIA! THU'ONG 



CONG HOA XA HOI CHfJ NGHIA VIET NAM 
DOe Jp - Tir do - Hanh phüc 

BO KHOA HQC vA CONG NGHE LIEN HIEP CAC HØI KHOA HQC 

vA KS? THU4J  VIET NAM 

THE LE 

Giãi thtrfrng Sang to Khoa hyc Cong ngh Vit Nam nãm 2018 

Thvc hin ? kin chi dao  elm Thu tutng ChInE phU tai  Cong van so 
1 162/VPCP/KG/VX ngày 1/4/1998 v vic tO chüc Giài thutng khoa h9c- cong 
ngh VIFOTEC hang nàm (nay là Giài thu&ng Sang tao  khoa hçc cong ngh 
Viêt Nam); 

Thirc hin "D an ph61 hqp t6 chfrc Giãi thu'&ng khoa bye cong ngh 
VIFOTEC hang näm" do B truâng BQ Khoa hçc, Cong ngh và Môi tru&ng 
(nay là Bô Khoa h90 vâ COng ngh) và Chü tjch Lien hip các HOi  Khoa bce và 
K5' thuât Vit Nam k32 ngày 24/2/1997; 

Lien hip cac Hi Khoa hpc và K9 thu3t Viet Nam và BO Khoa bce và 
COng nghê ban hành The 1 "Giãi thu'ö'ng Sang to khoa hyc cOng ngh Vit 
Nam" nãm 2018 (sau day gi tat là Giài thtr&ng), bao gOm các diêu khoãn sau: 

Di&i 1. Myc dich, nghia 

Giài thu&ng Sang tao  khoa hc cOng ngh Vit Nam dugc xét trao tang cho 
các the già có nhGng cOng trmnh khoa hc cong ngh có giá trj khoa hc - kinh t 
- xà hci lôn, dang duac thvc hiên tal Vit Nam nhm khuyn khIch nghiên cfru, 
áp ding cáo thành tru khoa hyc, cOng ngh tiên tiên vào san xuât và dôi sng và 
nhãm cOng nhan sir dóng gop ni bt cüa cáo nhà lchoa hçc, cOng ng. 

Biu 2. Bi tu'y'ng thrqc xét trao Giãi thithng 

Các tao già là cOng dan Vit Nam, nguô'i Vit Nam & nuó'c ngoài, nguèi 
rnró'c ngoài dang lao dng, h90 tip, cOng tao tai  Vit Nam có cáo cOng trInh khoa 
hoc cOng nghê dagc nghiên cm, áp dung trén lãnh thO Vit Nam trong phm vi 
5 nàm tmnh dn thM dim cui cling nl4n h so'. 

Diu 3. Co quan To chfre Giãi thu'O'ng 

1. Ca quan chIt tn: 



- Lien hip cáo Hi Khoa hçc và K thuat Via Nam; 

- B Khoa hpc và Cong ngh. 

2. Ca quan phAi hcip: 

- TOng Lien doàn Lao dQng Vit Nam; 

- Trung tiong Doàn TNCS HA ChI Minh; 

- Bô Tài chinE; 

- B COng thuang; 

- B NOng nghip vá Phat trin nOng thôn; 

- Bô Giáo dpc và Dào tao; 

- BO Giao thông van  tài; 

- Bi Xây dvng; 

- BO QuAc phông; 

- Dài Truyn hmnh Vit Nam; 

- Các BO,  ngânh và các tA chüt khác. 

3. Ca quan thu&ng trrc: 

Qu H trç Sang tao  K thuat Vit Nam (VIFOTEC) là ca quan thu'&ng 
trrc cüa Giâi thuâng. Qu VIFOTEC chju trách nhim thirc hiên cac nhiêm vy. 
do Ban TA chüc Giái thutng quy djnh bao gôm: Lap  kê hoach triên khai Giài 
thrOng, tA chüc tuyên truyên, van  dQng tham gia Giái thu&ng, tiêp nh3n hA sa, 
tA chñ'c viêc xét duyt Giài thu&ng, tA chüc U tAng kAt vâ trao giài, tuyén 
truyAn và h6 trq vic ap dvng  các cOng trinh doat  giái vào san xuAt và dôi sAng. 
Dr toán kinh phi, sfr dpng dung my.c dIch và có hiu qua kinh phi tu ngân sách 
nba nu'ot cp va nguAn kinh phi h trçi, báo cáo thanh quyEt toan hang näm. 

Diu 4. Ban TA chüt và Ban Thtr k Giãi thu'&ng 
1. Ban To chüc: 

- Ban TA chüc dugc thành 1p theo QuyAt djnh cüa Chü tich Lien hiép cac 
Hi Khoa hoc và K' thuat Via Nam, gôm dai dien LanE dao cüa các b, ngành 
và các cci quan nói trén, trong do cO 1 Tru&ng ban, các Phó Tnthng ban, 1 Uy 
viên throng trirc và các Uy viên. 

- Ban TA chüc trvc  tiAp chi dao mci hoat dOns  cña Giái thu&ng. 
2. Ban Thirk' 

- Ban Thu k Giâi thrOng ducic thânh 1p theo Quy& djnh cüa Chü tich 
Lien hip cáo Hôi Khoa hoc và K thuât Via Nam, gOm các LanE dao vçi vâ 
chuyOn viên thuôc các bO,  ngành nói trén, trong dO cO 1 Tru&ng ban, các Pho 
Tru&ng ban, 1 Uy vién tru'&ng trrc vâ cáo Uy viên. 

- Ban Thu k2 cO trách nhim giUp cho Ban TA chüc trong viêc tA chrc Giâi 
thrOng. 



Di&i 5. Linh vvc  khoa hc cong ng cUa Giãi thtthng 

Giài thithng duçic xét và trao cho cac cong trmnh thuOc các linh wc sau: 

1. Cong ngh thông tin, Din tfr và Vin thông; 

2. Ca khi và tir dng hóa; 

3. Sinh h9c phpc vv san xutt và däi sang; 

4. Cong ngh vat  1iu; 

5. Cong ngh nhm üng phó vói bin dôi khI hau,  báo v môi ti-ding và sü 
diing hop I tài nguyen; 

6. Cong ngh ti& kiem nAng Iugng và sfr dirng nAng hxqng mâi. 

Diu 6. Tiêu chun dánh giá 

1. Các yen cu 46I vói cOng trInh ducic xét Giái thu&ng. 

a) Cong tnInh có tInh mói, tInE sang tao,  1&n du tiOn dugc áp ding a ViOt 
Nam, dat hiêu qua kinh tO, xa h0i  cao, không vi pham quyn sà hUu trI tue va 
chua dugc trao Giài thaâng Sang tao  Ichoa h9c cong ngh Viet Nam va Giài 
thu&ng cüa H0i  thi Sang tao  k thuat toân quôc. 

b) COng trInh áã duac H0i  dng Khoa h9c cAp bQ, tinh, thành pM tr'rc 
thuOc trung u'ang hoc cac cap tucmg dtrang tr& iOn, H6i  dng Khoa hçc cüa 
Tong COng ty dugc thành 1p theo QuyOt dinh 90, 91/TTg ngày 7/3/1994 cüa 
ThU tutng Chinh phU và các T3p doàn kinh t hoc H5i dng Khoa hyc cUa LiOn 
hip cac Hôi Khoa h9c vâ K5 thuat nghim thu dánh giá loai khá tr& iOn. 

c) U'u tiOn xét Giài thu'&ng di vó'i các cong trInh lchoa hçc cong ngh dugc 
áp ding mang Iai  hieu qua cao 0' vüng sâu, vüng xa, min nüi và hài dâo. 
KhuyOn khich cac tác giâ tré tham gia vào các cOng trInh khoa hçc cong nghê 
duqc ap dvng  vào thvc tO san xuãt và dè'i s6ng mang lai  hieu qua cao. 

2. Các tiOu chuãn xét trao Giài thutng: 

a) TInh mfri: cong trInh d c3p tói nhttng cOng ngh, nhfrng vAn d khoa 
h?c cong ngh chua dt.rgc cong M trOn thá gió'i, chin thrgc bOo  1Q  hoac  pM bin 
bang cac ngun thông tin 0' ViOt Nam. 

b) TInh sang to: Can cü vào trInh dØ khoa hçc cong ngh 0' trong nutc va 
ngoài rnthc, kOt qua nghiOn c&u khoa h90 do khOng nay sinh mOt  cách hin 
nhiOn dOi vdi chuyOn gia thuQc 1mb vvc  dO ma là kOt qua cUa hoat dng khoa 
hoc k5' thuat tao ra. 

c) Hiu qua 

- jjj?" qud kinli il là lçri Ich ti-crc tip có th thu dugc do áp di7mg cong 
trmnh dO vào san xuât và dO'i sOng. 

- Hiçu qud kfr thujit thrçic th hien bng nhüng giãi pháp, chi tiOu k thuat 
mOi, tin bô han so vôi các giài pháp, chi tiOu k thuat truôc dO. 



- Hiêu qud xii h3i &icic th hin duti dang tao cong An viêc lam, cái thiên 
diêu kin sOng, báo ye süc khOe, diêu kiên lam viêc, an toán lao dOng, bâo ye 
mOi trueing... 

d) Khá ndng dp dyng: cong trInh có khà nAng áp dpng ü quy mO cOng 
nghiêp, san phAm d ch tao,  d sfr di7ing, nguyen vt Iiu d kiêm, thay th nhâp 
ngoai... 

Diu 7. Mfrc Giãi thir&ng và the danh hiu eao qu 
Giài thu&ng ti da cho mi linh vkrc: 
- 1 giãi nht, mi giài thrcrn tang Bang khen cüa Ban TO chü'c Giâi thu&ng, 

Biêu trung yang sang tao  và tiên thtrâng theo quy djnh; 
- 2 Giái nhl, mi giái dugc t.ng BAng khen cüa Ban T chüc Giài thuâng, 

BiOu trtmg yang sang tao  và tién thu&ng theo quy djnh; 
- 3 Giài ba, m6i giài dirge tng BAng khen cüa Ban T châc Giái thuñng, 

Biêu tnrng yang sang tao  và tiên thithng theo quy djnh; 

- 4 Giâi khuyn khIch, m61 giái dirge tng BAng Ichen cüa Ban T chüt Giài 
thutng va tiên thtthng theo quy djnh; 

Các phn thu&ng khác: 

- 01 cong trmnh xuât sAc dirge Ban T chat xét và dà ngh T chat SO' h&u 
trI tue th giOi (WIPO) tang Huy chuang yang vâ Giây chixng nh.n cüa Tong 
giám d'c WIPO. 

- Các Chü nhim và dãng Chü nhim cüa cac cOng trmnh doat giãi cao, có 
kM nAng ap dvng  rng rãi, có hiGu qua kinh té - xã hQi l&n, có süt lan tOa len së 
dirge Ban T chat dê nghi Chü tjeh nt.róc t.ng Huân chuang lao dông va Thu 
flrO'ng ChInE phü tang BAng khen. 

- Các cá nhân có thành tIch xutt sAc trong vic tuyên truyn, vGn dông, ph 
biên Giâi thutng së duoc Ban To chat dê nghj Thu tutng ChInh phü tAng BAng 
khen. 

- Các don vi, cá nhân cO nhiu thành tich trong viêc tuyén truyn, van 
dQng, phO biên Giãi thuâng së dugc Ban To chat xem xét tAng phân thutng vâ 
BAng kEen cüa Ban TO chat (iiái thu&ng. 

- Các Chü nhiêm và dng Chü nhiêm cüa cong trInh doat giãi nEAt, nliI, ba 
sê throc Ban TO chat dé nghj TOng Lien doân Lao dng Vit Nam xét tang Bng 
Lao dông sang tao. 

- Các tác giâ tré (Chü nhim, dng CM nhim và cong v) là doân viên, 
thanh niên có các cong trInh doat giài that, nhl, ba s dixac Ban TO chfrc Giâi 
ththng dë nghj Trung irong Doân TNCS HO Chi Minh xét t.ng Huy hiu Tui 
tré sang tao hoc BAng khen. 



Ngoài ra, can ci giá trj cüa các cong trinh, Ban To chüc së trao mOt  s 
phân thufcng ftac theo dé nghj cüa the nhà tãi trq eUa Giái thu&ng Sang tao 
khoa hçc cOng ngh Viet Nam. 

Diu 8. 118 so tham thy Giãi thu'&ng 

HO scc có 2 bO,  m6i bo bao gm: 

1. Dan xin tham d? Giài thuâng (theo mu). 

2. Bàn torn tt giOi thieu cong trInh và bàn toân van cong trInh. 

3. Bàn liet ké My dü các tâi lieu tham khào và mc d sü diing, dac biêt là 
các phân mém ma nguôn m&... 

4. Bàn gtc nhn xét, danE giá cüa HØi dng Khoa hçc thu quy dinh & 
Mvc 1.b Diu 6 cüa The le nay. Nu là bàn sao phài có xác nMn  cüa Ca quan 
chü quàn hoc xac nhin cüa cOng chfrng. 

5. Danh sách cac Chü nhiem, dàng ChIT nhiem và các cong sij kern theo 
thOa thuân v t' lé phAn tram (%) dOng gop bang chInh lao dng sang tao  cüa 
t&ng ngu&i, cO xac nhn cUa ca quan chü quãn. 

6. Các tài lieu khác (nk co) nhu: BAng dOc  quyn sang ch, giài pháp hftu 
Ich lien quan dn cong trInh tham dç, xác nhân, nhn xét, dánh giá cüa cac don 
vj áp dung cOng trInh ye hieu qua dat  dugc do viec áp dvng  do mang li, các bàn 
demO. 

7. Các mvc  1,2,5 cüa Diu nay có file van bàn word kern theo. 

Các file ành tác già, ânh cong trInh và các video phong sçr lien quan tO'i 
cong trInh gui bng dia CD h$c cac phuang tien khác. 

Diu 9. Tip nhn, xfr I h6 so và t chfrc xét duyt Giãi thw&ng 

Qu VIFOTEC có trách nhiGm hu&ng dn, tip nhn vâ phân loai  cae cOng 
trmnh tham dçr Giài thutng theo dung quy djnh tai  Diêu 8 dé HOi  dOng Giám 
khào châm giài. 

Danh sàch Hi dông Giám khào do ca quan thithng trrc Giài thu&ng chuAn 
bj duqc gUi xin ' kiên cüa B Khoa bce và Cong ngh trong thôi han  15 ngày 
truó'c ngày ra Quyêt djnh. 

Hi dèrng Giám khào do ChIt tjch Lien hip các Hi Khoa hc và K thut 
viet Nam, Trtr&ng Ban To chñ'c Giài thu&ng ra Quyêt djnh thành 1p bao gOm 
các chuyên gia dâu ngành và dugc chia ra các Ban theo tüng lThh vrc. 

Thânh viên Hi dông Giárn khào phài là nhthig nguôi lchOng cO cOng trInh 
tham dv Giài thu&ng. 

Hi dng Giám khào cO trách nhim châm các cOng trinh và tu vn cho 
Ban To chüc xét trao giài thu'&ng. 



Vic dánh giá dugc thrc hin theo Qui ch ch.m dim do Ban T chüc quy 
djnh. Trong truOng hcip can thiêt khi cô yêu câu cüa HQi dông Giám kháo, Ban 
To chüc có the trung câu giám djnh dc lap. 

Trén co' sâ k& qua ch.m dim cUa HOi dng Giám khâo, Ban T chñ'c Giái 
thu&ng xem xét và c1 nghj chü tjch Lien hip các Hi Khoa h9c và K thu@ 
Vit Nam ra quyêt djnh trao giâi. 

Biu 10. Thôi h4n tiêp nhn, xét duyt và trao Giãi thtr&ng 

Thdi hn cuEd cüng nhn hè so tham dv Giãi thuàng dn hat ngày 15/10 

hang näm. 
Thñ han châm và xét duy dtxçic tiên hart trong tháng 11 - tháng 12 hang 

nàm, U trao Giãi thudng duçic to chüc vào tháng 3 - tháng 4 cüa nàm sau. 

Diu 11. Tãi chInh cho Giãi thtrO'ng 
Kinh phi cho vic th?c hin các hoat dng cüa Qiái thi.rông Sang tao  khoa 

hgc cong ngh Vit Nam dugc thvc hiGn theo quy djnh tai Thông tu 
27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 cüa B Tài chinh "Quy djnh cha do tài chInh 
cho cho boat dng t chüc Giái thuOng sang tao khoa hçc cOng ngh Vit Nam, 
HOi thi sang tao k thut và CuQc thi sang tao thanh thiêu niên nhi dng" 

Diêu 12. Bão hQ quyên sO' hii'u fri tu cüa các tác giã vã gift bI mat ni 

dufig các cOng trinh thani diy Giãi thu*ng 
Các cong trInh tham dv Giâi thu&ng duqc Ban Ta chüc bâo dam gift bI mat 

ye ni dung vâ li.ru gift cho den ngây dugc cOng bô. 
Trong qua trInh xét duyt, các tác giã có tha nØp don dAng k3' xin bàn ho 

quyan s& hItu tn tue. 
Dã khOng bj m.t tinh mâi do vic cOng b Giãi thutng, các tác già nOn chü 

dtng nOp don dang k' cac dE'i tuqng quyén s& hftu trI tu cO lien quan dan cOng 
trInh truôc ngày cong ba giãi. 

Mat lchác, khi phát hin th.y cong trInh tham dv Giâi thuàng có kha näng 
bäo ho quyn s& hftu cong nghip, Ban TO chüc sé thông báo và huO'ng dn các 
tác giá lam thu tvc dAng k' vOi Cvc  SO' hftu trI tu tru&c ngày cong ba trao giâi. 

JJiêu 13 . Quyén cOng bô 
Qu5 H trg Sang tao Kthu@ Vit Nam së cOng bá nOi  dung các cOng 

trInh sau ichi trao giái iOn h thông truyOn thông nhu website vifotec.vn, báo chI, 
truyan hInh, ks' yau... tth nhftng cOng trinh thuc din bàn mt quOc gia. 



Diu 14. Diu khoãn thi hành 

Ban Th 1 nay có hiu 1irc thi hânh k tIr ngày k và dugc ap dvng hang 
Mm. Trong qua trInh thvc hin, nêu có diêu gl can sfra dôi, bô sung, Ban Thu k 
thai thu'àng thng hçp và trinh Thuèng trirrc Ban To chic Giái ththng xem xét, 
sàa di cho phü hcip./. 

BQ KHOA HQC VA CONG NGH 
BQ TRU'UNG 

HàNç5i, ngày IL, tháng S nàm 2018 

LIEN HID CAC HQI KIIOA HQC 
vA KV THU4T VIfl NAM 

CHU TJCH 

Chu NgQc Anh Dng Vu Minh 

C) C? 6 N ':• C) 
KYTHL),C) J; r NAjv ( \JFQTFC ) 

N;av)ChQ0ç, ,41 

P/ auy 
.O/SAHC.. - 

VIETNAM 

C 



CQNG HOA xA HOT CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

DON BANG K' THAM GIA GIAI THUUNG 
SANG T4LO KHOA HQC CONG NGHE VIET NAM 

Kink gfri: Ban T chfrc Giãi thir&ng 
Sang to khoa hyc cong ngh Vit Nam 

A. TOilã: 
HQC ham, h9c vj:  
Quôc tjch:  Gi&i tInh: Nam El Nit 0 
NAmsinh: Dântôc:  
Ten cci quan, don vj có cong trmnh:  

Dia chi lien he:  

Din thoai co quan  

Fax:  

Din thoai tác giâ: c djnh Di dng  
E- mail  

là tác giá (hoác dgi din cho cdc dng tác giá) cüa cong trinh: 

B. Linh vtrc dir thi (dánh dd'u x vào linh vuv dy' tin) 
- Cong ngh thông tin, din tCr vâ vin thông 0; 
-CaftivàtirdQnghóaD; 
- Sinh h9c phiic vi san xut vâ di s6ng 0; 
- COng ngh vt lieu 0; 
- COng ngh nh&m itng phó vOi bin d& khi hu, bàn v môi tru&ng và sit 

diing hap I tài nguyen 0; 
- COng ngh ti&t kim nAng hxqng vã sit dvng  nAng hxcrng mOi 0. 

COng trInh dã thxqc Hi dng Khoa h9c cAp Nhà nixóc 0, Bô 0, 
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Ngành 0, Tinh 0, Thành ph 0 dánh giá nghim thu ngày .... tháng .... närn 

Mrc do: Xuât sac 0, Khá 0. 

C. Hil so' gm cO (dánh dá'u x vào myc cé tàiliu): 
1. Dcm xin tham gia Giái thu&ng 0 4.Biên bàn Hii dng khoa h9c 0 
2. Tom tt cOng trInh 0 5. Danh sách the già 0 
3. Toân van cong trmnh 0 6. Các tãi lieu khác 0 

D. Danh sách Chü nhim, dung Cliii nhim và cong siy: 
Chüng tOi/tOi cO ten duti day là Chü nhim, dng Chü thim và cong sij 

cüa cong trInh tham dir Giâi th'ithng Sang tao  khoa hçc cong ngh Vi@ Nam 
ciIng thOa thun ye phân dOng gop cña tirng nguèi, bao gôm: 

ST 
T 

HQC 
ham 
hoc 
vi 

H9vàtên 
Nàm 

Thm vj cOng tác (*) 
% 

dOng 
gOp 

Chüc 
vçi 

(**) ten 

Tãngs6: 
100 

Chüng tôiltôi xin xin cam doan cOng trInh nOi trén là ciia chüng tOi/tôi, do 
chüng tOi/tOi nghiên cü'u, sang tao  ra và các tài 1iu gi kern là hoàn toàn pith 
hqp vol bàn gOc ma chüng tOiltôi dang gift Cháng tOi/tOi cam kêt khOng vi 
pham quyOn sO hU'u trI tu cüa bat cü ai, nêu sai chñng tOi xin hoàn toàn chju 
trách nhiêm. 

 ngày .... tháng nám 20... 

Chi'mg thuc cüa Chfrng thirrc cüa Tác giã 

thU tru'&ng co quan cp thU truOng ca quan (Ho1c dgi then tác gid,) 
trOn (Hoac chinh quyn &[a pinwng,) 

(Bo, ngành, tinh, thành 
pho' trw thuOc (rung - 

wang) 



(*) Uhi rô don vj cong tao cUa tüng tác già nêu không cüng môt noi 
(**) Chirc vv trong cOng trinh: Chz nhifr, dóng Gin nhirn hoac C5ng 

M6i cong trInh cô tM da 02 dèng Chü nhim. 

Uhi chi: Các tác giâ can ghi dü các thông tin trén vi ngoài giá trj Giài thuàng: 
1.Tác già có mIrc dóng gop tIr 20% trô len m&i dLrgc Ban Ti chüc Giài 

thu&ng xét tang Bang khen; 
2.Tác già là Chi nhirn vii dong Cliü nhiçm cüa cong trinh doçzt giái Ba 

trà len duoc xét tang Bang Lao dç5ng Sang tgo cüa Tong Lien doàn Lao dQng 

Vit Nam; 
3 .Tác giá là C/in nhiçm, dOng Chü n/il çm vii cç5ng sy cña cOng trinh dogt 

giii Ba tr3' len và có mirc dóng gop tir 10% trà len có tuOi khOng qua 35 tInh 
dênnäm tham gia Giài thithng) dugc T.11. Doàn TNCS HCM xét tang Huy hiçu 

TuOi tré Sang tgo hoçc Bang khen. 
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