
en Qu6c CirOng 

IJBND TNH B1NH DUONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
SO KHOA HQC VA CONG NGHE Dc Ip - Tiy do - Hnh phüe 

S& ( /GM-SKHCN Binh Duvng, ngày 22 thông]] nám 2018 

GIAY MOI 

Tham thy HQi nghj phô bin van bàn phãp Iut v chuyn giao cong ngh 
và báo cáo két qua dánh giá trmnh dQ cOng ngh san xuãt 

trén dja bàn tinh BInh Dining 

Sx Khoa hgc và Cong ngh trân trpng kInh mäi: 

Dn dv Hi nghj: "Ph biên van bàn pháp lut ye chuyCn giao cOng ngh và báo 
cáo kët qua dánh giá trInh d cong ngh san xuât trén dja bàn tinh BInh Ducxng" 

1. Thôi gian: 8 giä 00', Thu Mm ngãy 06/12/2018. 

2. Dja dim: Hôi trung Trung tarn üng dung ti&n bô khoa hoc Cong ngh Bmnh 
throng - SO 26 ThrOng HuS'nh  Van Ngh, P. Phut Lai, Ip. Thu Dâu MOt, Binh throng. 

3. Ni dung: MOi xem Chuong trinh dv kin kern theo Thu rnOi 

Vui lông dàng kj tham dr trzrfrc ngày 05/12/2018 theo a/a chi: 

- PhOng Quàn l COng ngh - Thj truOng cOng ngh 

- Tng 11, Tháp A, Trung tarn Hânh chInh tinh Binh Duang, P.Hóa PhU, Tp. ThO 
Du Môt. Bmnh throng 

- Din thoai : (0274). 3898253; Email: trungttbinhduong.gov.vn  

SO Khoa h9c và Cong ngh trãn trpng kmnh mOi Qu co quan, don vi quan tam 
tham dkr HOi nghj.t 

Ncri nhân: 
- Danh sách khãch mOi; 
- Phàng QLCN-TTCN; 
- Lut: VT. 



(Jbáo 
KHOA HQC VA 

CONG NGH 

CHU'O'NG TRINH 
Hôi nghj ph bin van ban pháp lu@ v chuyn giao cong nghé 

két qua dãnh giá trinh d Cong ngh san xuât trên dia  bàn tinh Bmnh Dtwng 

Ngày 06 tháng 12 nàm 2018 

Nôi dung Thc hin 

8:00 — 8:30 Don tip dai biu Ban to ch(rc 

8:30 — 8:35 GiOi thiêu dal biu, thông qua chuang trinh HOi nghi Ban tO chOc 

8:35 — 8:45 Phát bieu khai mac HOI nghi 
Ong Nguyn Quc Cithng 

0iám dOe SO KH&CN 

8:45 — 9:30 

- 0iOi thiêu vai trô, tAm quan trong cOa viêc ddnh giá trinh dO 
cOng ngh san xuAt di vol cOng tác quãn I nha nuOc va hoat 
dOng san xuAt, kinh doanh cUa doanh nghip. 

- 0161 thiOu nOl  dung quy djnh ye dánh giá trinh d cOng ngh 
san xuât càa BO Khoa hçc va COng ngh. 

TS. Trn Hu Ng9c 

Viën tnrOng Vin Dánh giá 
khoa hoc và Dinh gia cOng 

ngh - BO KHCN 

9:30 — 9:45 Báo cáo kk qua dánh giá trinh d cOng ngh san xut 03 nhOm 
ngành cOng nghip trOn dIn bàn tinh Binh Duong. 

ThS. Phm Hông Quách 

PhO giám dc Trung tam Ui 
vAn Dánh giá khoa hçc va 

Dinh giá COng ngh 

9:45 — 10:00 Giái lao Tiêc trà 

10:00 — 10:30 

Ph bin các diEm mOl cUa Luãt chuyEn giao cOng nghê (scm 
dEl); Nghj dinh  sE 76/201 8iND-CP ngày 15/5/201 8 cOa Chinh 
phü quy djnh chi tiEt va hutng dAn thi hanh mOt s6 diEu cua 
Luât Chuyen giao cOng ngh va các Thông Ui huOng dan lien 
quan. 

TS. D Hoài Nam 

Nguyen Vii tnrOng, Vu 
Dánh giá, ThEm dinh vã 

Giárn dinh cOng nghê, Bô 
Khoa hoc và COng ngh 

10:30 — 10:45 
GiOi thiOu nOi  dung dánh giá, dinh giá các <k qua nghien thu 
khoa hpc hinh thanh tCr ngán sách nhà nuOc phuc vii chuyen 
giao cOng ngh. 

TS. TrAn Hu Ng9c 

ViOn truong ViOn Danh giá 
khoa hoc vã Djnh giá cOng 

ngh - BO KHCN 

10:45 — 11:30 

- GiOi thiOu nOi  dung thãrn djnh cOng ngh dçr an dAu Ui Va 
thEm dinh Ca sO khoa hoc cac chuong trInh kinh tE - Xâ hi 
theo quy dinh phap Iuât hin hành; 

- 0161 thiêu nhUng quy djnh vá uu dài cOa nba nuOc trong vicc 
nhap khAu, chuyOn giao cOng nghê trong và ngoài nuOc; 

- 0161 thiëu nhUng nOi dung pháp Iut quy djnh cO lien quan 
thEm dinh, giám djnh cOng nghê, thiEt bi dã qua sü dpng. 

TS. D Hoài Nam 

Nguyen Vp twOng, Vu 
Dánh giá, ThEm djnh và 

Ciám dinh cOng nghO, BO 
Khoa bce va COng ngh 

11:30— 11:45 Tháo luân va giái dáp thâc mAc có lien quan Báo cáo viên, Ban TO chUc 

11:45 — 12:00 TOng k&t va BC mac HOi nghi 
Ong Nguyh Qutc CuOng 

Clam dOc SO KH&CN 
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