c phép ca Th tng Chính ph, B Khoa hc và Công ngh s phi hp vi T chc S hu trí tu th gii (WIPO), các
S Khoa hc và Công ngh thành ph Hà Ni, thành ph H Chí Minh, thành ph à Nng và Tp chí S hu trí
tu và Sáng to t chc Cuc thi Sáng ch nm 2014 trên phm vi toàn quc.
Mc ích ca Cuc thi là nhm khuyn khích các hot ng sáng ch, sáng to ra nhng công ngh có tính ng
dng rng rãi, d dàng và chi phí thp áp ng các nhu cu thit thc ca cuc sng, góp phn vào s phát trin bn
vng ca cng ng a phng, cng nh s phát trin kinh t - xã hi chung ca t nc.
Mi công dân Vit Nam ang c trú, sinh sng và làm vic trên lãnh th Vit Nam, không phân bit la tui,
thành phn, dân tc, tôn giáo, ngh nghip, có gii pháp k thut là i tng c bo h sáng ch (sau ây gi chung là
"gii pháp k thut") có thi im to ra hoc ln u tiên c áp dng ti Vit Nam sau ngày 31/12/2008 và cha tham
d Cuc thi Sáng ch nm 2013, u có th ng ký tham d Cuc thi.
Thi hn nhn h s d thi bt u t ngày 30/7/2014 n ht ngày 30/9/2014.
Gii thng ca Cuc thi gm:
- 01 Gii Nht tr giá 100 triu ng, kèm theo huy chng và Giy chng nhn ca WIPO;
- 01 Gii Nhì tr giá 50 triu ng, kèm theo huy chng và Giy chng nhn ca WIPO;
- 01 Gii Ba tr giá 30 triu ng, kèm theo huy chng và Giy chng nhn ca WIPO; và
- 12 Gii khuyn khích dành cho các gii pháp k thut c chn vào Vòng chung kho, mi gii tr giá 10 triu
ng, kèm theo Giy chng nhn ca WIPO.
H s d thi và các vn bn liên quan n cuc thi có th ti ti trang thông tin in t ca Cc S hu trí tu
www.noip.gov.vn
H s d thi phi c niêm phong và np trc tip hoc gu qua bu in n BTC Cuc thi Sáng ch nm 2014 theo mt
trong các a ch di ây:
Cc S hu trí tu (Phòng hp tác quc t)
a ch: 386 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni
in thoi: 04.35583328 Fax: 04.38588449
Vn phòng i din Cc SHTT ti thành ph à Nng
a ch: 26 Nguyn Chí Thanh, Hi Châu, à Nng
in thoi: 0511.388 9955; Fax: 051. 3889977
bit thêm thông tin hoc c hng dn làm h s ng ký d thi, xin vui lòng liên h vi Ban T chc Cuc thi ti thành
ph à Nng theo a ch di ây:
S Khoa hc và Công ngh (Phòng Qun lý s hu trí tu và Hp tác KHCN)
a ch: 51A Lý T Trng, à Nng
in thoi: 0511.3889761 / 0905753399 (A. Lc) / 0906587864 (C. Thu)

