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BQ KHOA HQC VA CONG NGI 
CUC SthffiU TRI TUE 

S: S3 10 /SHTT-NDHT 
V/v h trç dang k3 qu6e th di vói sang ch 
cho các Ca nhãn 

CQNG HOA xA HOI CIJIU NGHIA VJT NAM 
Dc lap - Tur do - Hanh phüc  

Ha N ngày 1tháng 1 nãm 2020 

KInhgài: 

Si KHOA HOC VA CONG NGH1 
TINH KHANH HOA 

A'  

BEN NgàyJ-'  /L1)  

Chuyn  

LLiu h6 sd SO  

- Các Vin Nghiên cüu, Trïr&ng Di hpc, Cao ding; 
- Ban Chñ nhim các Chucrng trInh khoa h9c và cong ngh; 
- Qu5 Phát trin Khoa hçc và Cong ngh quôc gia (NAFOSTED); 
- Sr Khoa hçc và Cong ngh các tinh, thãrih phô trirc thuc 
Trung hang; 
- Các doanh nghip...khoa hçc và cong ngh; 

Các tác giã nghiên ciTru khoa hçc. 

Trong khuon kh Chuang trInh phát trin tài san tn tu giai doan 2016-2020, Ciic 
S hu trj tu xin thông báo v vic h trçi dang k3 quc t di vâi sang ch cho các Ca 
nhân, ciii th nhtr sau: 

(z) Do'i twcmg ducc h tro: 

Các Ca nhán Vit Nam là chü dan có giãi pháp k5 thut dáp rng các yeu cu sau day: 

- Co khà nãng dáp rng các yêu cu bào h sang chê; 

- Co khã nang ap diing vào thrc tin các hoat dng san xut, kinh doanh; 

- Chua di.ric h trci kinh phi tir ngun Ngan sách Nhà rnr6c dê dang k sang ché 
quôc té; 

- Ba np dan dãng k sang ch tai  Ciic Si hftu trI tu trong khoáng thi gian tr ngày 
15/8/2019 dn ht ngày .15/5/2020.  

• ('iz) N.2i  dung h trcr: 

- Tir vn, hiràng dn cac thu mc. quy djnh chung và các tài 1iu dé np dan dang k 
quc th di vOi sang ch; 

- Hiu chinh ban mô tà cho phü hqp ithi nop dan a pha quc' th và djch Bàn mô tâ 

sang tiêng Anh; 

- Chun bj cac loai tài lieu, din thông tin t6 khai theo quy djnh; 

- PhI dai  din sr hüu cong nghip tai  Vit Nam; 

- Np dan dang k sang ch theo hinh thCrc np dan PCT a pha quôc tê. 

(iii) Kinh phi h6 trçr. 

H trq 70% thng kinh phi thirc hin vic np dan dang k sang ch theo hlnh thirc 
np dan PCT' a pha quc t (t& da 60 triu dng/giãi pháp). Phn kinh phi con 1a  các cá 

nhân tham gia chju trách nhim di 1rng. 



(iv) Quy dfnh v viêc gzi và tiê nhan  Phiê'u d xua't hc' trcr: 

- Các cá than có thu cAu giri Phiu d xut h thy dang k3 bão h sang ch theo mu 

quy djnh (ban giâ'y và ban din ti) v dja chi: 

Trung tam Nghiën cfru Dào tto và Ho trçY Tix van 

386 Nguyn Träi, Thanh Xuán, Ha NOi 

Din thoai: 02435571 843; Email: tthotrotuvannoip.gov.vn   

- Thô'i gian nhn Phiu d xut h trçi: dn ht ngày 15/5/2020 

- Các Ca nhân cO th giri nhiu d xut h trq. Tuy nhiên, do nguôn kinh phi hn ch& 

trong närn 2020, Ciic Sâ hUu tn tu së xem xét h.ra ch9n trên thu cu thirc th. 

(Các d xuat cn phái có thông tin dy di, rö rang, ding quy djnh, trong do u tiên 

các giái phOp 1c9 thut dã cO Quyet djnh chá'p nhan  dcrn hcxp lç cia Cyc SO' hiu tn tuç và 

theo nguyen thc n5p trwO'c h' trçr tnzthc). 

MQi chi tit xm lien h: Ong Nguyn Anh Tun, Trung tam Nghiên cthi Dào t?o Va 

H trç Tu vAn, Cue Sâ hu tn tue,  din thoi: 0904712355, email: atuan.noipgmail.com. 

Trân tr9ng./. 

No'inhn: 
- Nhu trén; 
- Lu'u VT, NDHT. 

KT. CUC TRU'€fNG 
PHO CUC TRIY€ING 

 

Tài lieu gin kern: 
Mâu phiêu dê xuât 



CONG HOA xA HO! CHt NGIIIA YLT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

PHLEU BE XUAT 
h trq däng k quc t di vó'i sang ch 

Kmnh gfri: Ciic S& hü'u tn tu 

Hp và ten: Sinh ngày:..  

Chñng minh thu nhân dan sr cap ngày tai  

Ca quan cong tác  

Dja chi lien h  

Din thoi: Email  

Là chü dan cüa giâi pháp k5 thuat có thông tin cii th nhu sau: 

1. Thông tin sang ch 

- Ten sang ch&  

-Sdan: Ngàynpdan:  

- Quyt djnh chip nhn don hcip 1 s (né'u có): Ngày:  

- LInh vrc k thut cüa sang ch:  

- Tom tt sang ch&  

- S trang bàn mô tã trong don dã nôp:  

- S hinh ye trong don dâ np:  

- S yêu cAu bão h trong don dA ntp:  

(Chz doii cn cung cá'p toàn van ban mó tá sang ché' trong doii dd nç5p vào c S& hfru 
trI tuç kern theo phié'u d xuát nay) 

2. Thông tin chü don 

- Chü dan:  

-Diachi:  

- Din thoi: Emai1  

3. Thông tin v khã nAng áp diing, tinh cp thit cüa giãi pháp k5 thut vào thtrc 
tin hoit dng san xut, kinh doanh; Thông tin ye quôc gia mong muon thrçrc bão h. 

I 



4. Thông tin khác (néu có) 

Tôi xin d xut ducic h trq np dan däng k sang ch theo hinh thirc ntp dan PCT ó 
pha quc t. Tôi cam doan sang ch nêu trén chua nhn dirçic sir h trçl kinh phi tü nguôn Ngan 
sách Nhà nuâc d dang k sang ch quc t, là sâ httu cüa tôi (chüng tôi) và không có tranh 
chip pháp l vó'i bt k' ben nào khác. Tôi xin chju hoàn toàn trách nhim v cam doan cüa 
minh và sn sang di urng kinh phi khi tham gia chi.rang trinh. 

ngày ......tháng nám 2020 

cA NHAN BE XUAT 

(7g, ghi rô ho ten) 
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