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Sà Khoa hQc vã COng nghê Ha Ni nhn duçic cOng vAn s 2651 /BKFICNSHTT ngày 27 tháng 8 nAm 2018 cüa BO Khoa h9c và Cong ngh ye vic phôi
hccp tO chrc Cuc thi Sang chê nAm 2018, Sà Khoa h9c và Cong ngh thông báo
mt sO nOi dung chInh the 1 cuOc thi thu sau:
1. Mic dIch, 2 nghTa cüa cuOc thi:
- CuOc thi sang ch nAm 2018 (sau day gi tt "Cuc thi") do B Khoa hQc Va
COng ngh (trong do Cc So hu trI tulà Ca quan thung trVc) phOi hcip vOl To
chCrc SO hUu trI tu the giOi (WIPO), Tong cic SO h&u trI tu Han Quôc (KIPO)
và Ban Khoa giáo - Dài Truyên hInh Vit Nam to chCrc.
- Cuc thi duçic t chCrc vOl mic dIch nh.m khuyn khIch các hot dng sang
to ra cac cOng ngh mOi, cO tInh crng ding rng rAi, d dang và tiét kim chi phi
dê dáp ing các nhu câu thiêt thc cUa cuc sOng, gOp phân vào sr phát triên kinh
tê - xâ hOi cüa dat nuOc.
2. Phm vi diu chinh:
- Các giái pháp k' thut là di tixçlng duçic bão hO sang ch theo quy djnh t1i
Lut SO hüu trI tu (sau day gçi chung là "giái pháp k5 thut") thuOc mi 1mb
v1rc k5 thut trong hoit dng san xuât - klnh doanh, dyi sOng kinh tê - xA hOl, an
ninh và quOc phOng, v.v., CO thii diem bOc l cOng khai Ian dâu (Or trong nuOc
hoc Or nuOc ngoài) hoc áp ding lan dâu tai Vit Nam sau ngày 31/5/2013 và
chua tham d Cuc thi sang chê do BO Khoa h9c và Cong ngh tO chüc vào các
nAm 2013, 2014 dêu có the dang k dr thi.
- Mi t chrc hoc cá nhân chi duçic np mOt (01) H so dang k' dv' th i cho
mOt (01) giái pháp
thut.
3. D6i tuçing dir thi:
- COng dan Vit Nam dang Cu tri, sinh s6ng và lam vic trên lAth th Viêt
Nam.
- T chCrc Vit nam du tu cho vic tao ra giãi pháp k thut thuôc các 11th
vrc quy djnh CO quyên dAn k tham dir Cu(c thi. Trong truOng hçip nay, Ca nhân
hoAc thOrn cá nhãn trirc tiêp sang tao ra giãi pháp k5 thut dO duçic ghi nhn là
tác giã hoc nhOm tác già cüa giãi pháp k thuât dAng k tham dir thi.
4. Tiêu chu.n dánh giá giAi pháp k thuât dir thi:

4.1 Co tInh mâi so vài tInh trng k thut trong nuUc hoc qu6c t ciii th là:
a. Giái pháp k5' thut d thi không trüng hoc tuang tr vi giãi pháp k thut
dA dtrqc bOc 10 truâc do ô trong nuâc hoc a nuâc ngoài;
b. Giâipháp k5? thut dir thi là giãi pháp üng dung cong ngh dA bi& CO cãi
tiên mài ye mt k thut.
Mc thbi gian dánh giá tInh mài là ngày np h sci dir thi, hoc ngày np dcm
clang k sang chê/giãi pháp hCtu Ich (neu co) hoc ngày bOc 10 cong khai lan dâu
cüa giái pháp k5 thut dr thi (tInh theo ngày nào sam han). Trong trir?Yng hcp các
giãi pháp k5 thut dir thi trüng nhau, giãi pháp k51 thut dir thi nào CO môc thyi
gian dánh giá tInh mói neu trén sam nhât sê dtrqc coi là cO tInh mâi; nêu môc
thai gian nay giông nhau, các giài pháp k5 thut dr thi dO dêu cO tinh mâi.
4.2 Co khã nAng rng dvng rng rãi, d dang và ti& kim, phü hçip vài diu
kin cüa Vit Nam.
4.3 Co khã näng dem la hiu qua kinh th - xä h0i, clap üng các nhu cu thit
thigrc cüa cuOc song, gOp phân vào su phát triên ben vrng cüa cong dông.
4.4 Co sCr diing thông tin sang ch trong qua trInh to ra giãi pháp k thuât dir
thi.
5. Thii gian to chüc CuOc thi:
- Thai han tip nhn h sa: bt du tir ngày cong b (ngày 16/8/2018) dn h&
ngày 3 1/12/2018.
- Xem xét, dãnh giá sa khão h so dr tlii: tháng 01 dn ht tháng 3 nàm 2019.
- VOng Chung kháo, l cong b và trao giãi thuâng cuOc thi: tháng 4 nAm
2019.
6. Báo hO quyn sâ hCtu trI tue:
- Vic tham gia CuOc thi không thay th cho vic clang k bão ho quyn s&
hüu trI tu dôi vol các giài pháp k51 thut dir thi.
- Vic clang k báo hO q,uyn sO hUu trI tu thuOc quyn và trách nhim cüa t
chic, cá nhãn dr thi. Nêu to chüc, Ca nhân dr thi cO yêu câu, Cic SO hCtu trI tue,
SO Khoa hQc và Cong ngh Ha NOi së hirOng d.n vic clang k bào hO quyên sO
hth.i trI tu cho các giãi pháp k5 thut cüa tO chirc, cá nhân dO.
7. H so du thi duçrc np t?i: Cc so hcru trI tu (Trung tam Nghiên cCni Va
Dào tao) dja chi: 386 Nguyn TrAi, Thanh Xuân, HaNOi.
8. Các nOi dung khác nhir: Co cu giãi thuOng cuOc thi, H so dir thi và dánh
giá ho so dir thi; TrInh tlr, thu tic to chOc cuOc thi; Phieu clang k tham dir CuOc
thi, bàn mô tã van tat giãi pháp k thut dê nghj to chcrc, cá nhân xem chi tiet tai
Quyet djnh 2293/QD-BKHCN ngày 15/8/2018 cüa BO Khoa hc và Cong ngh
ye vic ban hãnh The i CuOc thi sang che näm 2018 (dInh kern).
D cO them thông tin, xin lien h SO Khoa hQc và Cong ngh (din thoai:
024.33553183), Ban Thu k cuOc thi (din thoai: 024.38586455). Các van bàn
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lien quan dn cuOc thi co th tãi xuéing tai trang web cüa Si Khoa hQc và Cong
ngh Ha Ni (tti dja chi: http://dost.hanoi.gov.vn/), B Khoa hQc vã Cong nghê
(tai dja chi: https://www.most.gov.vn) hoc trang web cUa Cc S hUu tn tu (tai
dja chi: http://www.noip.gov.vnl) V
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