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Cye So hïu trí tuÇ thông báo:
Tiêp nh-n Hó so ng ký tuyên chÍn tô chúc chù trì nhiÇm vå câp quôc gia
thuÙe Chuong trinh phát triên tài sán trí tuÇ bát àu thårc hiÇn tù nâm 2022 (NOi dung
bao hÙ, quan ý và phát triên tài sàn trí tuÇ cho các sän phâm chü lye, dc

thù cùa

dia phuong). Danh muc nhiÇm vu duoe phê duyÇt kèm theo Quyét djnh só 1984/QÐBKHCN ngày 27/7/2021 cça BÙ truong BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ:
1. Danh måc các

nhiÇm vu

các nhiÇm vu thuÙe måc II và III tai Phå låc II ban hành kèm theo Quyét
dinh sô 1984/QÐ-BKHCN ngày 27/7/2021 cça BÙ truông BÙ Khoa hÍc và Công

ngh.
2. Phrong thre thye hiÇn: Tuyên chÍn
3. Thành phân Hô so
Hô so dugc l-p thành 09 bÙ (01 bÙ góc và 08 bàn sao) vÛi các tài liÇu uoe
quy
dinh tai EÐiêu 17 Thông tu sô 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 cua BÙ truông BÙ
Khoa hÍc và Công nghÇ, bao gôm:

, Phieu däng ký tuyên chon tô chúrc chç tri nhiÇm vy theo måu B5-PÐK ban

Thông tu sÑ 03/2021/TT-BKHCN;
Quyêt dinh thành l-p ho·c Giây chúung nh-n äng ký kinh doanh cça tô chúc

hành kèm theo
-

äng ký chç tri ho·c các giây tÝ tuong uong khác;
-Tóm tt

hogt dong khoa hoc và công nghÇ cça to chére dng

ký chù trì nhiÇm

Vu theo mu quy dinh t¡i khoån 4 ieu 5 Thông tu só 08/2017/TT-BKHCN:
-

Thuyêt minh nhiÇm vy theo mâu B6-TMNV ban hành kèm theo Thông tu sô

03/2021/TT-BKHCN;
Ly lich khoa hÍc cça chç nhiÇm nhiÇm vy, các thành viên chính và thu ký
khoa hoc thuc hiÇn nhiÇm vy; lý lich khoa hÍc cça chuyên gia trong
nuóc, chuyên gia
-

nuóc ngoai thåc hiÇn theo các mâu quy dËnh tai khoån 5 và khoàn 6 iÁu 5 Thong tu

s 08/2017/TT-BKHCN;
-

Vn

bån xác

nh-n

vê su

dông ý phôi hop thrc hien nhiÇm

phoi hop (nêu có) theo mâu quy Ënh tai khoàn 7 ièu

vå cça các

on

v/

5 Thông tu sÑ 08/2017/TT

BKHCN;
Báo giá thiêt bË, nguyên v-t liÇu chính cân mua så£m, dËch vå cân thuÃ Á thuc
hien nhiÇm vu, thÝi gian báo giá không quá 30 ngày tính dén thÝi diÃm nÙp hò so.
Báo giá có thê dugc c-p nhât, diêu chinh hoc bÑ sung truóc thÝi diêm hop thâm dËnh
noi dung và då toán kinh phí thuc hiÇn nhiÇm vå (nêu cân);
bàn chrng minh
án huy dÙng kinh phí Ñi úng (d6i vói nhiÇm vu
Vn
phuong
có
huy dÙng kinh phí dói ng) theo quy dinh tai khoàn 10 ieu 5 Thông
yêu
câu
phái
tr sô 08/2017/TT-BKHCN.
-

- Báo cáo tài chính toi thiÃu 02 näm gàn nh¥t cça to chérc d ng

nhiÇm vu.

ký chù tri

4. Phuong thére nÙp Hô so

Hô so phäi uge niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiÇm vy,
danh myc tái liÇu trong hö so; tën, ja

chi cça tõ chéc ng

kyý chù trì nhiÇm vå, tên

cá nhân äng ký chù nhiÇm nhiÇm vu và thông tin vê nguöi liên hÇ (diÇn tho¡i và Ëa
chi email). Hô so ugc

gii tryc tiep hoc

qua duòng buu diÇn dên dja chi: Cyc So

huu trí tuÇ (Chuong trinh phát trién tài san trí tuê), sô 386 Nguy¿n Träi, Thanh Xuân,
Hà Noi.
5. Thoi han nhân hô so':

Thoi han cuôi cùng nh-n hô so äng ký tuyên chÍn tô chúrc chù tri nhiÇm vu là
17h00 ngày 27/9/2021;

Ngày tiêp nh-n Hô so: Làngày to chéc dËch vå buu chính noi giùi óng
len phong bi hó so (trurong hop gui qua buu diÇn) hoc

So hïu trí tuÇ
6.

ngày óng

dâu "dên" cça Cuc

(trirong hop nÙp truc tiép).

Moi chi tiêt xin liên hÇ:
Cuc So hïu trí tuÇ
(Chuong trinh phát triên tài sån tri tu¿)
DT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn
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