
THONG BÁO CÙA CrC SÖ HÜU TRÍ TUE 
VGOEyo aon to chuc chu tri nhiëm vs câp quôc gia 

thuÙeohrgng frah pha triên tài sån trí tuÇ b�t �âu thuc hiÇn të n�m 2022 
NG 'ng tahg cao nhn thic, tp huan, dào t¡o) TRI TUE 

Cuc So hRctei tuong báo: 
Tiêp nhân Hó so d�ng ký chç trì nhiÇm vu câp quôc gia thuÙc Chuong trinh phát triên tài sån trí tuÇ bät �âu thåc hiÇn të näm 2022 (n^i dung nâng cao nhân thúc, tâp huân, dào tao). Danh måc nhiÇm vu duoc phê duyêt kèm theo Quyêt �Ënh sô 1984/QD- BKHCN ngày 27/7/2021 cça BÙ truong B6 Khoa hÍc và Công nghÇ: 
1. Danh måc các nhiÇm vå 
a) Các nhiÇm vu hô trg cho các chü thê sän xuât và kinh doanh s�n phâm OCOP, sân phâm nông nghiÇp 
(i) Tên nhiÇm vs 

Nhiem vy sô 1: Nâng cao nhân théc vê bào hÙ, phát triên tài sàn trí tuÇ cho cá chú thê sån xuât và kinh doanh sån phâm OCOP, sån phâm nông nghiÇp cça khu våc Trung du và miên núi phía B�c; 
- NhiÇm vå sô 2: Nâng cao nhn théc vÁ bào hÙ, phát triên tài sån trí tuÇ cho các 

chù thê sån xuât và kinh doanh sån phâm OCOP, sàn phâm nông nghiÇp cua khu vuc Trung BÙo; 
- NhiÇm vu sô 3: Nâng cao nhn thúc vê b£o hÙ, phát triên tài sån trí tuÇ cho các chù thê sàn xuât và kinh doanh sån phâm OCOP, sån phâm nông nghiÇp cua khu vuc Tây Nam BÙ; 
(i) Phuomg thúc thrc hiÇn: Tuyên chon; 
(ii) Yeu câu vê chuyên mon: Trang bË duroc các kiên thúc và ky n�ng vê: tài sån 

trí tue, quàn lý chât luong và nguôn gôc sàn phâm duoc bào hÙ; sån xuât và kinh doanh 
sån phâm theo nhu câu thË trrong vàtheo chuôi giátrË cça sàn phâm �uoc bào hÙ quyên so hïu trií tuÇ; truyên �¡t kiên théc lý thuyêt và kinh nghiÇm thrc tiên tai hÙi truÝng, kêt 
hop vói hÙi nghË �âu bÝ và tham quan, chia s�, hÍc tp kinh nghiÇm thårc ti¿n. 

b) Nhiem vu hô trg cho cÙng dông nt tri thúc ViÇt Nam 
(i) Tên nhiÇm vy: Nâng cao nhân thúc, n�ng lyc së dång công cu sÝ hïu trí tuÇ, �ôi mói sáng t¡o trong nghiên cíu khoa hÍc vå sån xuât kinh doanh cho cÙng �ông nï trí 

thúc Viet Nam 

ii) Phuong thúc thec hiÇn: Tuyên chon. 
(ii) Don vË chç trì bô trí kinh phí �ôi úng dê tô chéc/tham gia các ho¡t dông trung bày, triên l�m trong và ngoai nuóc giói thiÇu các tài sán trí tuÇ, kêt quå �ôi mói sáng t¡o 

trong nghiên céu khoa hÍc và sán xuât, kinh doanh cça cÙng �ông nï trí théc ViÇt Nam. 

2. Thành phân Hô so 
Hô so dugc lp thành 09 bÙ (01 bÙ gôc và 08 bàn sao) vÛi các tài liÇu dugc quy dinh t¡i Eiêu 17 Thông tu sô 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 cça BÙ truong BÙ 

Khoa hÍc và Công nghÇ, bao gôm: 
- Phiêu �äng ký tuyên chÍn tô chúc chù trì nhiÇm vu theo mâu B5-PEÐK ban hành 

kèm theo Thôong tu sô 03/2021/1T-BKHCN; 
-Quyêt dËnh thành lâp ho·c Giây chéng nhn ��ng ký kinh doanh cça tô chúc 

d�ng ký chü tri ho·c các giây tò tuong duong khác; 



- Tóm t�t ho¡t �Ùng khoa hÍc và công nghÇ cça tô chúc ��ng ký tuyên chÍn chç
tri nhiÇm vå theo mâu quy dËnh t¡i kho£n 4 Diêu 5 Thông tu sô 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 vu; lý lich khoa hÍc cça chuyên gia trong nuóc, chuyên gia nuóc 
ngoài thyuc hiÇn theo các mâu quy dËnh t¡i khoàn 5 và khoàn 6 �iêu 5 Thông tu sô 
08/2017/TT-BKHCN; 

- V�n bàn xác nhn vê su �ôngý phôi hop thåc hiÇn nhiÇm vå cça các �on vË phôi 
hop (nêu có) theo mâu quy dËnh t¡i khoån 7 �iêu 5 Thông tur sô 08/2017/TT-BKHCN; Báo giá thiêt bË, nguyên vt liÇu chính cân mua s�m, dËch vå cân thuê �ê thue 
hiÇn nhiÇm vy, thÝi gian báo giá không quá 30 ngày tính �ên thÝi diêm nÙp hô so. Bááo 
giá có thê dugc cp nht, diêu chinh hoãc bô sung truóc thoi �iêm hop thâm djnh nÙi 

dung và du toán kinh phí thåc hiÇn nhiÇm vsu (nêu cân); 
Vän bàn chúng minh phuong án huy �Ùng kinh phí �ôi úng (dôi vói nhiÇm vy có 

yêu cau phái huy dÙng kinh phi dôi úmg) theo quy �Ënh t¡i kho£n 10 �iêu 5 Thông tu sô 

08/2017/TT-BKHCN. 
Báo cáo tài chính tôi thieu 02 n�m gân nhât cça tó chúc �ä�ng ký tuyên chÍn chù 

tri nhiÇm vå. 

3. Phrong théc nÙp Hô so 

Ho so phái duoc niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiÇm vy, 
danh mye tài lieu trong hô sos tên, dia chi cça tó chéc dang ký tuyên chon cho trì nhi�Çm 

vy, tên cá nhân �äng ký chç nhiÇm nhiÇm vu vàthông tin vê nguòi liên hÇ (diÇn tho¡i và 

dia chi email). Hô sa duge gii truc tiêp ho�c qua �uròng buru diÇn �¿n �Ëa chi: Cuc Sö 
hïu tri tuÃ (Chuong trinh phát trién tài sán trí tue), só 386 NguyÁn Träi, Thanh Xuân, 
Hà NÙi. 

4. Thoi han nhân hô so: 
Thoi han cuôi cùng nhân hô so ��ng ký tuyên chÍn tÕ chérc chù trì nhiÇm vå là 

17h00 ngày 27/9/2021; 
-Ngày tiêp nhân Hô so: Là ngày tô chúc dich vå buu chính noi gii dóng d¥u lên 

phong bi hô so (truomg hop gui qua buu diÇn) ho�c ngày �óng dâu "dén" cça Cuc So 
hïu trí tuÇ (truong hop nop tryc tiêp). 

5. Moi chi tiêt xin liên hÇ: 
Cuc So hïu trí tuÇ 

(Chuong trinh phát triên tài sån trí tue) 
DT: 024.35571843; Email: thotrotuvan@ipvietnam.gov.vn 
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