
	

BO NONG NGHIEP 	CONG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
VA PHAT TRIEN NONG THON 	Dic Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: Ø' /2018/TT-BNNPTNT 	 Ha Ni, ngay iháng £nãm 2018 

THONG TV 
Quy dnh tiêu chi, trInh fir, thu tic cong nhn 

tin b0̂  k thut trong nông nghip 

Can ct' Ng/if d jnh s 15/2017/ND-CP ngày 17/02/2017 cia ChInh pith 
quy djnh chic náng, nhiém vy, quyên hgn vii ca cdu to chic cia Bó NOng 
nghip và Phát triên nOng thin; 

Can cz'r Ludt Oiuyën giao cong ngh so 07/201 7/QHJ4 ngày 19/6/2017; 

Theo d6 nghj cza Vi truàng Vu Khoa hoc, Cong ngh và MOi trwàng, 

Bó trumg Bó NOng nghip viiPhát trkn nOng thOn ban hành Thong tu 
quy dfnli tiêu chi, trinh tu,  tht tyc cOng nhn tién b6 k9 thut trong nóng nghip. 

Chtrong I 

QUY D!NH CHUNG 

.,s 	 .x Theu 1. Pham vi dieu chinh 

1. Thông tu nay quy dnh tiêu chi, trmnh tu, thu tiic cong nh.n tin b6 k 
thut ye giông, san phm, quy trmnh san xuât, giâi pháp k5 thut, giâi pháp quãn 
1 trong nông nghip (sau day viêt tat I  tiên b k thut). 

2. Thông tu nay không diu chinh các ni dung sau: 

a) Cong nhân ging cay trng, ging 4t nuôi, ging thüy san; 

b) Kháo nghim, thCr nghim, dãng k km hành 4t tu nông nghip thuc 
phm vi quãn 1 nhà nirOc cüa Bô NOng nghip và Phát triên nOng thôn. 

Diu 2. iMi tu'qng ap diing 

Thông tu nay áp dung d6i vi to chc, cá nhân có hot dng lien quan den 
cOng nhn tiên b6 k5 thut trong nông nghip. 

Diu 3. Cor quan thtyc hin 

Bô trtthng Bô Nông nghiip và Phát trin nông thôn giao TOng cue, Cc 
thuc B 0^ tiêp nh.n ho s, xem xét cong nhn hoc hOy bö tiên b6 k5' thut theo 
Tnh vrc duçic phân cong quãn l: 



i. Tong ciic Thüy san dôi vi linh virc thüy san. 

2. Tong ec Thüy 1ci di vi linh vrc thüy lcii. 

3. Tong ciic Lam nghip dM vâi linh virc lam nghip. 

4. Tng cçic Phông, chng thiên tai dôi vài Iinh vrc phông, chng thiên tai, 

S. Cuc Trng trot dêi vâi lTnh virc trông trot. 

6. Cuc Báo v& thirc vt d,i vói lTnh vrc bâo v& thirc vt, phân bón và an 
toàn thirc phâm có nguôn gôc tr thirc 4t. 

7. Cuc Chän nuôi di vâi linh vuc chãn nuôi. 

8. Cuc Thu y di vci lTnh virc thu y và an toàn thirc phâm có nguôn gôc ttr 
dng vt. 

9. Cuc Che^ bin và Phát trin thj tnr&ng nông san di vai lTnh vrc ch 
biên, bão quán nông san và phát triên thj tn.räng nông san. 

10. Cuc Kinh tê  hçp tác và Phát trin nông thôn di v9i lTnh vijc sari xut 
muôi, co din, ngành nghê nông thôn, giái pháp to chüc san xuât và xây drng 
nông thôn môi. 

11. Cuc Quãn l xây drng cong trInh di v9i linh virc xây drng cong trInh 
nông nghip và phát triën nông thôn. 

Chutrng II 

CONGNHiNTIENBQKcTHUikT 

Dieu 4. Tieu chi cong nh4n tien b9ky thuit 

1. Tiêu chi d& v(Yi tin bO ky thut cong nhn lan dâu; 

a) Co tInh mOi, tmnh sang tao,  tinh 6n djnh và khâ näng canh  tranh cao; 

b) Dam bão cMt luqng, giám thiu tic dng dn môi tnräng, có trin 
v9ng mô rng san xuât. 

2. Tiêu chi di vói tin b& k5 thut tuong tr tin b6 k9 thut dâ duqc cong 
nhn phâi dip lrng các tiêu chi quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay và có hiu qua 
kinh tê cao hon It nhât 10% so vói tiên b6 k5 thut tuong ti,r dã duqc cong nhn. 

N A  I 	 x• 	 . 	A 	A 

Dieu S. Ho so' dang ky, tiep nh A n, kiem tra, tham d!nh  ho so', cong 
A 	 A 	 A nhin tien bç ky thuit 

1. Ho so dang k 

To chrc, cá nhân có nhu cu dang k' cong nhn tin b6 k thut (sau day 
viêt tat là to chü'c, cá nhân däng k) gtri trlic tiêp hoc qua duäng bu'u din 01 b 
hO so ye B8 Nông nghip và Phát triên nong thôn theo guy djnh tai  Diêu 3 
Thông tu nay (sau day viêt tat la' cci quan cO thâm quyên). Ho so gôm: 

a) Van ban de^ nghj cong nhn tin b6 k' thut theo Mu s6 1 ban hành 
kern theo Thông Ui nay; 

b) Báo cáo kt qua nghiên cru tin bo^ k5 thut theo Mu so^ 2 ban hành 
kern theo Thông tu nay; 



c) Bàn nhn xét üng dung tin b^ k5' thut trong san xut cCia ti thiu 03 
to chirc hoäc Ca nhân theo Mu s6^ 3 ban hành kern theo Thông tu nay. Bàn nhn 
xét cüa cá nhân phãi dixçc co quan ho.c dja phuang nai cá nhân sinh song hoc 
Cong tác xác nhn. 

2. Tip nh.n, kim tra B so 

Trong thi han 03 ngày lam vic k tr ngày nhn duçc ho so, co quan Co 
thãrn quyên kiêm tra và thông báo bang van bàn cho to chirc, cá nhân däng k ye 
môt trong các trung hçcp: chap nhn ho so ho p 1; yêu cãu bô sung, hoàn thin 
M so hoäc tu' chOi nêu ho so không ho 1. Thi gian bô sung, hoàn thin ho so 
không tInh vào thi gian thâm djnh. 

3. Thm djnh M so 

a) Trong th&i han 07 ngây lam x k tt'r ngày nh.n duçc h so hçp 1, Co 
quan có thâm quyên thành lQp hi dông tu van thâm dnh tiên b6 k5' thut (sau 
day viét tat là hôi dông). Thành phân, phtrcrng tht'rc, trInh tu thâm djnh cüa hi 
dOng thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 6 cUa Thông tu nay; 

b) Trong thyi han 15 ngày lam vic k tir ngãy k Quyt djnh thânh lp 
hi dông, co quan có thãm quyên to chtrc hop thâm djnh ho so dê nghj Cong 
nhn tiên bô ky thuât. 

4. Cong nhn tin bo^ kY thut 

a) Trong thai h.n03 ngày lam vic k8' tü ngày hop hi dông, Co quan có 
thám quyên thông báo bang van bàn v các ni dung can hoàn thin (nêu co) den 
to chi'rc, cá nhân däng k; 

b) Trong thai han  30 ngày lam vic k ttr ngày nhn &rçic thông báo, t 
chc, Ca nhân dàng k hoàn thin ho so gri ye co quan Co thâm quyên; 

c) Trong thyi htn 05 ngày lam vic k tü ngày nhn dugc h6' so hoàn 
thiên, co quan Co thârn quyên xem xét, ban hành Quyêt djnh cong nhn tién b 
k thuât theo Mâu so 8 ban hânh kern theo Thông tu nay. Trung hçTp không 
cong nhn tiên bo^ ky thut phãi thong báo bang van bàn và nêu rô l do cho tO 
chirc, cá nhân dàng k; 

d) Trong thai han  03 ngày lam vic k6' tr ngày ban hành, co quan có thrn 
quyên däng tài Quyêt djnh COng nhn tiên bo^ k5' thut trên cong thông tin din tr 
cCza dun vi. 

Dieu 6. Thänh phn, phung th(rc, trInh fir phiên hop cüa hi dng 

1. Thành phn hi dông 

a) Hôi dng có 07 thành viên gm: chO tjch, phó chO tjch, 02 üy viên phãn 
bin, uy viën thu k va cac Uy viên; trong do có 01 thành viên dai  din to chtrc, 
dja phuong noi irng dung tiên bô k5 thut; 

b) Nhüngnguii không duçic tham gia hi dng: tác giá, dng tác giádàng 
k cong nhân tiên b6 ky thut; cá nhân thuc to chirc dãng k cong nhn tiên b 
k5 thuât. 
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2. Phucing thi'rc hoat dng 

a) TruOc phiên hop It nht 07 ngày lam vic, thành viên hi ding duqc 
cung cap toãn b6 ho so; 

b) Phiên hop cüa hi dng phài Co mt ti thiu 05 thành viên cia hi 
dông, trong do phài có chñ tich  hoàc phó chü tch, üy viên thu k và tôi thiêu 01 
Uy viên phàn bin. Truänghçp 01 üy viên phãn bin yang mat, phài giri kiên 
dánh giá bang van bàn; 

c) Thành viên hi dng dánh giá tin b k5 thu.t de^ nghj cong nhn theo 
Mau so 4 ban hành kern theo Thông tu nay; 

d) Hi dng d8 nghj cong nhn tin bô k thut khi có ti thiu 05 thành 
viën theo danh sách ti Quyêt dn1i thàrth 1p hOi  dOng dánh giá a mirc "Dat"; 

d) Trong tri.r&ig hçip cn thit, hi dng d nghj co quan cO th.m quyn 
thành lp doàn dé thâm djnh, dánh giá hin tru&ng (mg ding tiên bO^ ky thut. 
Biên bàn thâm dnh, dánh giá hin tru?ing &rcYc lp theo Mâu so 5 ban hành kern 
theo Thông tu nay; 

e) Thành viên hi dng phâi trung thrc, khách quan, chu trách nhim cá 
nhân ye kêt qua dánh giá cia mInh và trách nhim tp the ye két lun chung ci:ia 
hi dông. 

3. TrInh tir phiên h9p cüa hi dng 

a) Uy vien thu k doc quyt djnh thành l.p hi dng, giói thiu thành 
phân và di biéu tham du; 

b) Chü tjch hi dng (hoc phó chü tjch hi dng) diu khin phiên hop; 

c) Uy viên phãn bin d9c nhn xét; các thành viên hi dng nêu kin 
nhn xét tiên b6 k5 thu.t; ày viên thu k dcc kiên dánh giá cüa thành viên 
yang mt (neu co) dê hi dOng tham khão; 

d) Hi dng bu ban kim phiu gm 3 nguôi là ày viên hi dng, trong 
do có trueing ban kiêm phiôu và 2 thành viên; 

d) Thành viên hi dng dánh giá, bO phiêu cong nhn tiên b6 k thut; 

e) Ban kirn phiu tong hçrp phiu dánh giá cOng nhn tin b6 k thut 
theo Mâu so 6 ban hành kern theo Thông tix nay; 

g) Hi dng cong bô kt qua kim phiu và thông qua biên bàn lam vic 
cUa hi dOng theo Mu s6 7 ban hành kern theo Thông us nay. 

Dieu 7. Huy bO quyt d!nh  cong nhn tin bo^ k thut 

1. Tin bo^ k5 thut bj hüy bO khi thuc mt trong các tru&ng ho sau day: 

a) Không du?c  (mg ding vào san xut trong 03 nãrn lien tip tinh dn thyi 
diem rd soãt; 

b) Co sr gian 1.n hO^ so dang k cong nhn tin b6 ky thut do co quan có 
thâm quyên kêt 1u.n. 
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2. Ca quan có th% quyn th chüc rã soát, ban hành Quyt djnh hUy bö 
tiên bo^ k5' thut theo Mâu so 9 ban hành kern theo Thông tu nay. 

3. Trong th&i han  03 ngày lam vic ke^ ttr ngày ban hành, co quan có thârn 
quyên dang tâi Quyet djnh hüy bó tiên bo^ k5 thut trén cong thông tin din tir 
caa don vi. 

JJiu 8. Ban hành Danh muc tin bô k5 thuãt 

1. Hang näm, Vu Khoa h9c, Cong ngh6 và Môi tru&ng tong hcp, trInh B 
trithng ban hành Danh miic tie^n .b6 k thut theo Mâu so 10 ban hành kern theo 
Thông tu nay. 

2. Trong thyi han  03 ngày k tr ngày ban hãnh, Vi Khoa bce, Cong ngh 
vã Môi trirng dang tãi Danh mic tiên bQ ky thut trén cOng thông tin din tcr 
B Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

Chirong III 

TO CHI5t THUC HIN 

IE)iu 9. Trách nhim cüa các co quan, don vi thuc B^ Nông nghip 
Va Phát triên nông thôn 

1. Vçi Khoa hoc, Cong ngh8 và Môi tru&ng cO trách nhirn: 

a) T6ng hp, báo cáo hang näm hoc dt xut theo yêu cu cüa B6 truâng 
V8 hoat dng cong nhn tiên b o^ k thut; 

b) Tëng hop trInh Bô tru&ng ban hành Danh mvc  tin b6 ky thut. 

2. Các Tng cic, Cic quán l chuyên ngành CO trách nhim: 

a) Tip nhn, tô chirc thm djnh ho sor dàng k tin bO^ k5' thut; cong 
nhân, hüy bô lien b6 ky thut; kiêm tra, giám sat vic thirc hin tiên b6 k' thut 
theo linh virc ducc phân cong quãn 1'; 

b) Chu' tn, phi hyp voi the co quan lien quan giái quyt khiu nai,  th cáo, 
xi:r 1 vi pham trong boat dng cong nhn tiên b6 k thut theo lInh vrc du9c 
phân cong quàn l; 

c) Tng hçip, báo cáo hang nãm hoc dt xut v hoat  dng cong nhn 
tiên b6 k thu.t theo 11th vçrc duçic phân cong quán Is'; 

d) Truóc ngay 01 tháng 12 hang nãrn gui danh sách tiên b6 k5 thut dã 
&rçlc cong nhn ye Vii Khoa hçc, Cong ngh6 Va MOi trung dê tong hqp, trjnh 
Bô truâng ban hành Danh mvc  tién bo^ k5 thut; 

d) Chju trách nhim truck pháp lut và B6 tri.ràng B6 Nông nghip vâ 
Phát triën nOng thôn ye vic cong nh.n hoc hüy bO lien b6 k thut theo lTnh 
virc duçie phân cOng quãn l. 

Diu 10. Trách nhim cüa Sr Nông nghip vã Phãt triën nông thôn 
các tinh, thành pho trirc thuc Trung trong 

1. Chi dao  trin khai và giám sat vic irng dung tin bO ky thu.t dâ dtrqc 
cong nhn tai  dja phi.rorng. 
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2. Phi hçp vâi co quan có thAm quyn trong qua trInh thm djnh hoA so de- 
nghi cong nhn tiên b^ k' thut dä ducic 1ng dung tai dja phi.rong. 

A 	 A - 	 9 A 	 A 	 A - A Dieu 11. Quyen va nghia vu cua to chirc, ca nhan co tien b9 ky thutt 
dirçrc cong nhn 

1. Quyn cüa th chrc, cá nhân Co tin b6 k5 thut duçic cOng nhn 

a) Dixçc quãng cáo, cong b, i:rng diving và chuyn giao tin b6 ky thut 
váo san xuât theo quy djnh cta pháp 1ut; 

b) Khiu ni, t6 cáo v8 các hành vi vi ph.m ve quyn và lqi Ich hcip pháp 
cüa mInh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Nghia vu cüa t6 chüc, cá nhân có tin b6 ky thu.t du'çic cOng nhn 

a) Chu trách nhim ve^ xut xir và các tài 1iu lien quan cüa tin b6 k' 
thut; 

b) Hithng dn vic rng dung tin b6 k9 thut. 
• A 	 * Dieu 12. Hieu hyc va dieu khoan thi hanh 

1. Thôngtunày có hiu lrctrngay 01 tháng 7 nãm 2018. 

2. Thông tu nay thay th8 Thông tu so^ 13/201 5/TT-BNNPTNT ngày 25 
tháng 3 nAm 2015 cüa Bô trurng B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn ye 
hu&ng dan trInh tir, thu t%lc cong nhn tiên b6 k' thut và cOng ngh mi ngành 
Nông nghip và Phát triên  nông thOn. 

3. Di vói tin b6 k5 thut dã dirçic Co quan có thm quyn cong nhn 
tmc ngày 01 tháng 7 näm 2018 thI tiép t1c có hiu lire theo quy djnh tai  Thông 
t.rnày. 

4. Trong qua trInh thirc hin nu có vu&ng mac, to chirc, Ca nhân có ' 
kiên bang van ban ye B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn dê xem xét sra 
dôi, bô sung cho phit h?p./. 

VanphOrg ChInh ph; 	 KT.BQ TRUNG 
- Länh dao  B Nông nghip và PTNT; 	 THU TRUONG 
- Các Bô co quan ngang Bô co quan thuc CP 
- UBND các tinh, Tp tnrc thuOc TW; 	

PH 

TW, 

CongbaoChinhphu,  
- Cong IT din ti'r: Chinh phü, Bô NTh.&PYNT; 
- Các don vi thuc Bô NN&PTNT; 
- Luu: VT, KHCN (NVL.100 ban). 	 'Quôc Doanh 
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CAC BIEU MAU 
(Ban hành kern theo Thong in' 

cta B5 lrzl'ó'ng L 

BO Kcr  THhJiT 
TNT nga))f23th6ngi7iain 2018 

riên nông thOn,) 

Mu so 1. Van ban d nghj cong nhn tin b6 k5 thut 

R 	A  Mau so 2. Bao cao ket qua nghicn cuu ticn b9 ky thut 

Mu so 3. Nhn x& rng dung tin bi k thut trong san xuât 

Mu s6 4. Phiâu dánh giá tin b6 k5' thut 

Mu so^ 5. Biôn ban t1im djnh và dánh giá hin trumg irng diing tin b 
ky thuãt 

Mu s 6. '1'ng liqp phiu dánh giá cong nhn tin b k thut 

Mu so 7. BiOn ban hop I-Ii dng cong nhn tin b6 k' thut 

Mu so^ 8. Quyét djnh cOng nhn tiM b6 k5' thut 

Mu s 9. Quyêt djnh hy bO tiM b k5' thut 

Mu so 10. Quy& dnh ban hành Danh rniic tiM b6 k thut 



A . 	 - Mau so 1 - Van ban de ngh congA  nhinA  tien.  b9A  ky thu A t  

CONG IIOA xA HO! cHU NGHIA VIT NAM 
Bc1p-Trdo-.Hnh phác 

, ngày 	tháng nám 

KInhgiri. 	............................................ . ... . .... . ..... * 

1. Ten to chic, Ca nhãn de^ nghj Cong nhn tin b6 k5 thut. ...................... 

2. Dia chi: .................................................................................................... 

3. Diênthoai.  ...................... ;Fax: ................. ;E-mail' .............................. 

4. Ten tin b6 k thutt & nghj cong nhn................................................... 

5. Can cü cOng nhtn tin b6 k thut ......................................................... 

6. Torn tt ni dung tin b6 k5' thu.r .......................................................... 

7. D 	xuAt dja bàn áp ding ......................................................................... 

De^ nghj cOng nhn ..............................................................là tin bo^ k thut./. 

To chñc, cá nhAn d ngh 
(Ky, ghi rô ho ten) 

Ghi chá: (*) Ten ca quan thirc hin cOng nhn tin bô  k thut 



Mu so^ 2 - Báo cáo kt qua nghiên cü'u tiên bô  k5 thut 

Ten t chirc d ngh cong nhn CQNGHOAXAHQICHUNGHIAVfltTNAM 
tin bO^ k thut (1) 	 Dc Up - Tir do - Ilanh phüc 

, ngây tháng nám 

BAO CÁO 
KET QUA NGHIEN CffiJ TI EN BO Ki7  T1IUiT 

1. Ten tin b6 k thu.t de^ nghj cong nhn. .................................................. 

2. Ten cci quan/ tác giá dê nghj: ................................................................... 

DiachI......................................................................................................... 

Din tho?i ......................; Fax .......................; E-mail:.............................. 

3. Tác giá tin b6 k 	thut. ........................................................................... 

4. Ngun gc cüa tin b6 ky thur............................................................... 

5. Phucng pháp nghiCn cüu, thu nghinr 

6. Tom tt ni dung, k& qua, diu kin, quy trInh chuyn giao cüa tin b 
k thuât: 

- TOm tt ni dung cüa tin bô k5' thut......................................... 

- Giá trj khoa h9c: TInh mài, tInh sang tao, tmnh ctnh tranh, tInh O^n dinh......... 

- Giá trj üng ding cUa tin bo^ k5' thut: Dam bão chAt luçing, giãm thiêu 
tác dng den mOi truYng, cO triCn vçng ma rng san xuât............................. 

- Hiu qua kinh t (di vâi tin b6 k5' thutt tuong tx dâ dixçic cong 
nhân).......................................................................................... 

- Dja dim, thai gian và quy mO dà 1mg dung; tng hqp kin nhn xét 
cüa các tO chtirc, cá nhân lung diing tiên b6 k5 thut ............................................... 

- Phm vi/diu kin 1mg diing .................................................................... 

7. Kt 1u.n và de^ nghj. ................................................................................. 

Ngwii 1p báo cáo (2) 	To chuc de nghi cong nhn (3) 
(KP, ghi rö ho ten) 	 (Kj, ghi rö ho ten và dóng du) 

Ghichá: 
- (1) và (3) TnrOng hçip &nghj cong nhn TBKT là cá nhân thI không ghi rnitc nay. 
- (2) Tnr?ng hçip de nghj cong nhn TBKT là cá nhân thI ghi ten cüa cá nhân dê nghj 
cong nhn TBKT. 
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Mu sô  3— Nhn xét ng ding tin bk5 tiut trong san xuãt    

CQNG IIOA XA HQI CIlU NGHIA VIET NAM 
J3ic Ip - TV do - Fhinh phüc 

, ngày 	tháng nàm 

N1LiN XET 1NG DUNG TIEN BO KY THUJAT TRONG SAN XU AT 

L Thông tin chung: 

1. Ten tiên bô k 	thut................................................................................. 

2. Ten tô  chüc, cá nhân triên khai irng dung............................................... 

3. Dja diem ung ding................................................................................... 

4. Ten to chirc hoäc cá nhân nhân xét (Di vó'i cá nhán ghi rö ho ten, doii vi, hoe 

vivà hoc ham): ........................................................................................................... 

II. Ni dung nhn xét: 
1. Ni dung trng diing................................................................................... 

2. Nhn xét kt qua dt duc khi ü'ng ding tin bô  ky thut: 

a) Ve^ giá trj khoa hoc: TInh môi, tInh sang tao, tinh canh tranh cao, tmnh 

on djnh 

b) V8 giátrj rng ding ci:ia tin b6 k5 thut: Dam bâo cht lucing, giâm 
thiêu tác dng den rnOi trl.r?mg, có triên v9ng mcr rng san xuât 

c) Hiu qua kinh t (di vi tin bb k5' thut tuo'ng tr dã thrçc cong nhn) 

3. Dánh giá chung (uu dim, ton tai) v8 tin b6 k5' thut trong san xuât: 

Ill. KCt 1un và dé ngh 
(co d nghj cong nhcn iién b5 k9 thut hay khong?) 

To chfrc boc Ca nhãn nhn xét 
(K), ghi rö hQ ten, dóng diu nê'u có) 	' 

c Gbi chü: Néu chit the'nhçn xé iAn bó 9 thziçil là cO nhân, yêt cu phái dztqc xd  

nhin clia ca quan ho4c cl/a phuong. 

ri 



Mu S6 4 - Phiu danh giá tiên bo^ k5  thut 

Co quan thtrc hin cong nhn 	CQNG IIOA XA HQI CIIIIJ NGH1A VI1'f NAM 

tin bO k5 th41 	 1)ôc Op - TV do - Hinh phóc 

1191 I)ONG THAM 1)!N1I TIEN 139 	 , ngày 	iháng närn 

K'c THUi%'I' 

PIIIEU 1)ANH GIA TIEN 130 K'c THUT 

I. Thông tin chung 

1. Ten tiên b6 k9 thuut däng k cong nhtn.................................................. 

2. T chüc, cá nhãn &nghj cong nhn tiOn b6. 	thut.............................. 

3. Hç và ten ngui dánh giá 'chz'rc vy, hoc ham, hoc vf): ............................ 

11 Nn̂i tliinu hnh 

T Ficu chi danhgia 
Diem 
toi da 

Diem 
danh gia 

1.  Giá trj khoa hQc 45  

1.1 Tinh mói 	 - 10  

1.2 TInh sang tao  10 

1.3 TInh canh tranh cao 15  

1.4 Tinhôndjnh 10 

2.  Giá tri frng dung ella tin bO^ k5 thuIt  55  

2.1 Dam bào ch.t luqng 
1. 

 20 - 

2.2 Giãm thiu tác dtng d8n rnôi truing 15  

2.3 Co trin vpng rnO,  rngsãnxuât  20  

Tông so-  diêni   100  

III. Kt Iun 

1. D& vài tin b6 k thut cOng nhn LAn dAu: 

LI Dt (tng s6' dini dánh giá ti'r 60 trô len và không CO tiêu chi nào thâp 

hon 50% dim ti da). 

LI KhOng 
2. Doi vâi tiên bô ky thut tuong tr tiCn b6 k5 thut dâ duçic cong nhn: 

LI Dt (thng s6 diem dánh giá tir 60 tr& len, khOng co' tiêu chi nâo thâp 

horn 50% diem t6i da và hiu qua kinh tê  cao hon It nhât 10% so vói tiCn b6 k9 

thu.t dã duqc cong nhn). 
LII KhOng dat (tng st dim dánh giá duO'i 60 hoc hiu qua kinh tê duâiV 

10% so vi tie  bb k thuit dä du'qc cong nhn). 
Ngu*i dánh giá 

(K, ghi rO ho và ten) 
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Mu s 5 - Biên bin thãm d1nh vã dánh giá hin tru'ông 1mg dung tiên b) 
k5 thut  

Co' quan tbirc hin cong nhn 
1iênbk5thut 

DOAN THAM D!NH 
TIEN BO K' THU1' 

CQNG HOA XA LIQI CIlU NGHIA VIET NAM 
We hip - Tir do - 1Iinh phüc 

, ngày 	tháng n6n2 

BIEN BAN TIT AM DNH, DANII GIA HIIN TRU'JNG 

1NG DUNG TIEN BO KY THUAT 

I. Nhu'ng thông tin chung 

1. Ten tiên b6 k5' thutt dê nghj cong nhn 

2. To chlrc, cá nhân & nghi cong nhtn tiôn b6 k5 thut.............................. 

3. Quy& djnh thánh Ip doàn thm dnh, dánh giá t6n bQ̂  ky thut ('so', 

ngày, tháng, nàm) ................................................................................................... 

4. Ten tO^ chüc, cá nhân üng diing tiên bô k thut...................................... 

5. Dja diem, thai gian thãrn djnh và dánh giá' ............................................. 

II. Ni dung phiOn b9p thm dlnh, di,nh gi 

1. Di din t6 chlrc, cá nhân báo cáo kt qua 1mg ding tin bQ̂  k' thi4t. 

2. Y kiên cüa các thành viên và khách mdi. 

3. Doàn thm djnh dánh giá các ni dung chmnh (v gi frj khoa hpc, ye 

giá tr/ &ng dyng, hizi quO kinh té). 

4. Kt 1un, kin nghj cUa doàn thm djnh và dánh giá .............................. 

5. Biên ban dánh giá kêt thüc vào .... gR, ngày .... tháng .... nàm ............... 

Thir k 	 Tru&ng doàn và các thành viên 

(Kj, ghi rö ho vii tell) 	 ghi rö ho và ten,) 



Mu so 6— Ting h9'p phiu dánh giá cong nhin tin b^  k5' thut 

Co quan thirc hin cong nhIn 	CQNG HOA XA HQI CIIU NGHA VIET NAM 

lien bo^ k thuãt 	 Dôc lp - Tur (10 - Hnb phüc 

1101 DONG THAM DNII 'I'IEN BO 	 , ngày 	lháng nám 
Kc THUIAT 

TONG HOP PHIEU DANI! GIA CONG NHN TIEN BO K' THUT 

1. Ten tiCn b^  k thut: 

2. Ten to chtrc dáng k tin bo^ k5' thut: 

3. Ho và ten cá nhn dng k tin bo^ k5 thut: 

119 len các thành viên IIi dbng và dim dánh giá tuv'ng i'rng Tang s 

(ghi theo thi' fir 	Qi 	t 	jnh thà 	p Hç5i d6n9 diêni TB 
cüa các 

Ho và ten than/i viên 
HD 

Diem 	giá 
trj 	khoa 
hoc  
Diem 	giá 
trj 	irng 
diing 	cüa 
tiCn b(i k5 
thut  

Tong 

RPA 

Cãc Thành viên Ban kiCin phiCu 
	Tru&ng Ban kim phi&i 

(Kj, ghi rO lip vii ten) 
	

(K, ghi rö hp vi ten) 
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Mãu so 7— Biên ban hçp Hi dOng cOng nhn tiên b k5 thuIt 

	

Cur quanthrc hin Ong nl4n 	CQNG HOA XA 1101 CIIU NGHA VIET NAM 

tiên bô ky tbut 	 We Ip Tii do - Hanh phtic 

1101 DONG THAM DINJI TIEN EQ 
KY THUiT 	 , ngày 	ihcng näm 

BIEN BAN 

HOP HO! 16NG ThAM IMNII rULEN BO KY ffflJA[[ 
I. Nhüng thông tin chung 
1. Ten tiên bô k5 thuI1.............................................................................. 

2. T'Cn t 0̂ chüc, cá nhãn do nghj cong nhtn.............................................. 

3. Quyt djnh thànli 1ip I-16i dng (sá, ngây, tháng, nàm)........................ 

4. Si thành viCn có rnt trên tong s8 thành viên Hi dng (Dó"i vó'i cuç5c 
hQpdánh giá chInh th&c): ................................................................................. 

S
A o thành viên vng nt ........ngri, gim: 

5. Khách rnôi tham dr IIi dng.............................................................. 

6. Dja dim và thôi gian h9p Hi Ong: ................................................... 

H. Ni dung phiên hop ella Hi dông 

1. Di din th chrc, cá nhân d8 nghj cOng nhtn tin b6 k5 thutt báo cáo. 

2. Báo cáo dánh giá cüa doàn thm djnh... (n&i co). 

3. kin phát biu dlla các thành viCn 116i dng và khách mYi. 

4. Thành viên hi dông thâo Min dc ltp. 

5. FIti dng bu ban ki&n phiu vâi các thành viên sau: 

Tru'Ong ban: .............................................................................................. 

Uyviênl .  ........... .. ...... .......................;1i'JyviCn2.................................... 

6. Kt qua bO phiu dánh giá cong nhn tin b6 k' thuit. 

Cong nhn. ................. phiu; 	KhOng cOng nhjn. .............. phiCu 

111. Két 1un vã kiên nghi cüa IIi dông.............................................. 

PhiCn hop kt thüc vâo hi .......gi, ngày ........tháng ......näm ............. 
alt- 

	

Thu k Hi dông 
	 Chll tch iIçii  dng 

	

(Ky, ghi rö IIQ Va ten) 
	

(Kj, ghi rôhQvàtin) 

('Kern rheo phit luc kjë'n Cl/U tjzành vién 1-I5i dng do ilur Ig' ghi chép Içii phiên hop) 

N. 



Mã 	 thu Mau s 8— Quyêt djnh cong nhn tin b k5 	t 

TEN CQ, TC CiIU QUAN 
	

QNG 116A xA 1191 CHU NGIIIA VL'1' NAM 
TEN CI% QUAN TIIIJC II1IN 

	
Dc 1p - Ti do - Hinh phic 

CONG N1IiN TJ3KT 

S6: 	 , ngày .....tháng ..... nárn 

QUYET D!NiI 

Ye vic cong nhn tief  b k5' thut linh vtrc 

1'I•IAM QUYEN BAN IIANH (2)...... 

Canci:r ...............................................(3) ........................................................ 

Cncir............................................... (4)......................................................... 

Cn Cu biên bàn hop ngày ...... tháng.....närn.....cüa hi dng tir vAn thArn djnh 
tiên b6 ky thutt; 

Xétd 	nghj cüa . . .(5)........................................................................................ 

QUYET 1)!N11: 
I)iu 1. Cong nhin tiên b6 k5 thut (...6...) Kern theo bàn torn tat rnô tã tiCn 

b6 k5 thuit (phu 1iic) 

Nhórn tác giã tin b6 ky thut: ...  

To chirc CO tin b6 ky thutt duqc cong nhn: ..(8),.. 

Dieu 2.....(8)...., nhóm tác già cüa tin b6 ky thut và các dun vi lien quan có 

trách nhirn huOng dtn, pM bin tin b k thuit nêu trén d áp dung vao san xuât. 

Diu 3: Quyét dnh nay có hiu 1c ke^ ti'r ngày k ban hành. 

Dieu 4. Chánh Van phOng cu quan thirc hin cOng nhtn tin b6 ky thut; To chCrc 

có ti&i b6 k-y thut duçc cOng rihân, nhOrn tác giá, Thii trithng các tô  chi:rc, dun vi liOn 

quan cO trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.!. 

I'kri nhi,: 	 QUYEN 1-LN, CIIUC VU CUA 
- Nliir DICLI • 	 NGU'Ol KY (9) 
- 	 (Chir 4, dzi) 
- Luu: V r..... 

HQ Va têii 

Gui clii',: 

(1) Chtr vi& tat tOn co quan ban hành quyêt djnh. 

(2) Ghi chuc vu cia ngui dtrng dAu: Tong cue tru&ng Tng cue..., Ciic truâiig 

Cue... 
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(3) Mu các can cü trirc tip de^ ban hành quyét djnh (van ban thành 1p, quy djnh 
chrc näng, nhim vi, quyên hin cUa ca quan, to chirc). 

(4) Các van ban pháp 12 lien quan trrc tip dn th de^ giãi quyt trong ni dung 

quyCt djnh. 

(5) Ccr quan thirc hin cOng nhtn tin N ky thut 

(6) Ten tin bo k5 thut 

(7) Ghi ten tác giá holic nhOrn tác giâ 

(8) Ghi ten t6 chrc có fi6i b6 k5' thut duçic cong nhn 

(9) Quyn han, chüc vv cia ngi.thi k: Tng ciic trithng, Ciic tru'âng. 

Phu itic 
TIEN BO KS THUAT yE 

(Ban hành kern (iwo Quyêt din/i s6 /QD- ngày tháng nàm cz'ia...) 

1. Ten tin bo^ k5' thuât: 

2. Tác giã: 

Ten tác giã (hoc nhórn tác giã): 

T6 chirc CO TBKT &rçYc Cong nh.n: 

Dja chi: 	Din thoii: 	Fax: 

E-mail: 

3. Xuãt x(r cüa tin b k5 thut: 

4. Tom tat ni dung cüa 1in b k5 thut 

4.1. N3i dung cü€-i i/lu b3 kj ii, uui aóm thi n3i dung chIn!, cüa tin 60 1c9 iii U ?l ) 

4.2. Dja dirn á'ng ding 

4.3. P/izm vi/dhui ki?n á'ng ding 

10 



Mãu s6 9— Quyt d!nh hüy bô tin b^ k5 thut 

TEN CQ, TC CIlU QUAN 	CONG HOA xA 1101  CItJ NGHIA virr NAM 

'I'EN CO QUAN T1IC II1N 	Dc lp - Tty do - Hnh phtIc 
CONG NILN TBKT 

S& 	IQD-.. ..(1) 	 , ngày .....tháng .....nàrn 

QUYET D!NH 

ye vic hüy bô tin b6 k5' 1hut linh vrc ...... 

THAM QUYEN BAN IIANH (2)...... 

CanUr ...............................................(3) ........................................................ 

canc 	...............................................(4)......................................................... 

Xétde nghj cüa ... (5)........................................................................................ 

QUYET O!N1I: 
1)iu 1. Hüy bô tin b k thut (...6...) 

Nhórn tác giã tin b6 k5' thut. ...(7)... 

To chrc có tin bô ky thuât: ..(8)... 

Dieu 2: Quyt djnh nay có hiu liic U6  tir ngãy k' ban hânh. 

Dieu 3. Chánh Van phOng cG quan thrc hin Cong nhn tin b6 ky thuat;  TÔ chrc 

vã nhOrn tãc giá co tin b6 ky thutt, Thu truâng các tÔ  chüc, don vi lien quan có trách 

nhirn thi hãnh Quyt djnh nay.!. 

Nai nIsn: 	 QUYN 	CLIUC VU CUA 
- Nh u Diêu ••; 	 NGU61 KY (9) 
- . (Chir ddu) 
- Liru: Vi.,.... 

HQvatên 

Gui din: 

(1) Chtr vit tht ten co quan ban hành quyét dnh. 

(2) Ghi chtrc vi cUa ngt.rôi dirng du: Tng cçic tri.râng Tng cic..., Cic truOng 

(3) Nêu các can c(r tiVc tip d ban hành quyôt dnh (van ban lhành lap, quy ctjnh 

chirc näng, nhirn vi, quyCn h?n  cüa Ca quan, tO chirc), 

(4) Các van ban pháp I' lien quan trljc tip dn vAn de^ giãi quyt trong ni dung 

quyët djnh. 

(5) Co quan thijc hin cong nhn tin b6 k5 thut. 
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(6) Ten tin bô ky thut. 

(7) Uhi ten tác giã hoc nhOin tác giã. 

(8) Ghi ten tô  chtrc Co tin b6 kY thu.t. 

(9) Quyën han, chi'c vu ctta ngu'i k: TOng ciic trxâng, Cic lruông. 	/ 
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Mh S6 10— Quyt d!nh ban hành Danh mtic tiên bO^ k thut 

130 NONG NG11I1P 	CQNG IIOA XA IIQI CI10 NGH1A V1131' NAM 

VA PIIAT TRIEN NONG THON 	 Dc p - Tit,  do - I{nh phiic 

S: 	/QD-BNN-KHCN 
	 , ngày .....ththng .....nàrn 

QUYET DINH 
Ve vic ban hãnh Danh nn,c tin b6 k5 tbuit trong Hông nghip 

130 TRIYO'NG 130 NONG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON 

Can dui Nghj djnh so 15/201 7/ND-CP ngày 17/02/2017 cüa Chinh phi quy dnh 
chüc näng, nhirn vu, quyén hin và Co câu to chüc cOa B6 Nong nghip và Phát triên 

nông thôn; 

Can cur Lust Chuyn giao cong nghe sô 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

Can cur Thông tu s ......../BNN-TTBNNPTNT ngày tháng nãm cüa B 
truâng B6 Nong nghip và Phát triên nông thôn quy djnh tiêu chi, trInh tir, thu tic cong 
nhn tiên b6 k5 thut trong Ong nghip; 

Can cur Quyt djnh Cong nhn tin bO ky  thu4It  cua các don vi; 

Xét & nghj cüa VL tru'O'ng Vii Khoa hoc, Cong nghd vã Môi tnthng, 

QUYET D!NH: 

Dieu 1. Ban hãnh Danh rnic tin bô k5 thut trong nông nghip gôrn .... tiên b 

k5 thut tai Phi 1iic dinli kern. 

Diu 2. Quyt djnh nAy cO hiu 1c U tü ngAy k ban hành. 

Diêu 3. Chánh Van phOng BO, Vii truâng Vu Khoa hoc, Cong ngh6 vA MOi 

tnthng, Thu truâng các tO^ chIrc, don vi lien quan Co trách nhirn thi hành Quyt djnh 

này./. 

Noi iii, in: 
-NhtrDiêu3; 
- Co quaii thrc hin cong nhn tiën b6 k thut; 

- Ltru: VT, KHCN.. 

wo 

BO TRUOT'[G 
(Chfr k)', dtu) 

110 VA On 
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