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Mẫu 1.b (dành cho tổ chức) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG CHẾ NĂM 2018 

Kính gửi: Ban Tổ chức   
 

Tên cơ quan/tổ chức: ……………………………………………………….…… 

Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………... 

cấp ngày: ………………………………tại:. …………………………………… 

Địa chỉ liên hệ :…………………………………………………………..………... 

…………………………………………………………..………...……..………... 

Điện thoại: …………………….…..… Email: ……….…….……….….……….... 

Người đại diện: …………………………………Chức vụ: ………………………. 

Tác giả (các tác giả) giải pháp kỹ thuật: ..………...……..……….……..……….... 

…………………………………………………………..………...……..………... 

Là chủ sở hữu hoặc đại diện cho các chủ sở hữu (có danh sách kèm theo) của giải 

pháp kỹ thuật dự thi: (tên giải pháp kỹ thuật) 

...................................................……………………………………….……................... 

Ngày giải pháp kỹ thuật dự thi được áp dụng lần đầu (nếu có): ………………… 

Ngày nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và số đơn đăng ký (nếu có): 

................................................................................................................................... 

Ngày giải pháp kỹ thuật dự thi được bộc lộ công khai lần đầu ở trong nước hoặc 

ở nước ngoài (nếu có): ….....…………………………………….…….................. 

Giải pháp kỹ thuật dự thi thuộc lĩnh vực:                   

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông                        [  ] 

- Công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải                 [  ] 

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường               [  ] 

- Y dược                                                                             [  ] 

- Giáo dục, đào tạo       [  ] 

- Các lĩnh vực khác (ghi rõ): ………………….………..…..…………………… 

Các tài liệu gửi kèm : 

1. Thỏa thuận giữa các (đồng) sở hữu       [  ] 

2. Bản mô tả vắn tắt giải pháp kỹ thuật                    [  ] 

3. Bản mô tả chi tiết giải pháp kỹ thuật                    [  ] 

4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu        [  ] 

5. Tài liệu chứng minh việc bộc lộ công khai (nếu có) [  ] 

6. Các tài liệu khác (ghi cụ thể)                [  ]    

Chúng tôi xin đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng chế năm 2018 và cam đoan giải 

pháp kỹ thuật trên là thuộc sở hữu của chúng tôi; các tài liệu gửi kèm theo là hoàn toàn 

phù hợp với bản gốc mà chúng tôi đang lưu giữ. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước 

Ban Tổ chức Cuộc thi và pháp luật về cam đoan của mình. 

……….., ngày…….tháng ……năm 2018 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 


