
TRLJdNG DH NGUYEN TATTHANH 

A'  S6:..2  

DEN  GAt'   

S& 7127w/QD-SHTT Ha N5i, ngày 29 tháng 04 nárn 2021 

QUYET D!NH 
Vê vic chap nhn do'n hQ'p 1 

CUC TRU'NG CUC SO HCJU Tifi TU 
1 To chüc và hoat dng cüa Ciic S hthi trI tu ban hành theo Quyt 

djnh s 2525/QD-BKHCN ngày 04/09/2018 cUa Bô trueing Bô Khoa hQc và Cong ngh; 

Can cü dim 13.2 và dim 13.6.b Thông tu s 01/2007/TT-BKHCN ngày 
14/02/2007 cUa Bô Khoa h9c và Cong ngh huOng dn thi hành Nghj djnh s 
103/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cüa ChInh phñ quy djnh chi tit vâ huàng dn thi hành 

m,t s diu cüa Lust  Sä hfru trI tu v s& hihi cong nghip, duqc süa di, b sung theo 

Thông tir s 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tu s 18/2011/TT-BKHCN 
ngày 22/7/2011, Thông tu so 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tu s 
16/2016/TT-BKHCN ngãy 30/6/2016; 

Can ci kt qua thm djnh hInh thurc dan däng k sang chê: 

Sdcin: 1-2021-01865 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Chp nhn dan hçp 1 vOi nh&ng ghi nhn sau day: 
S dan: 1-2021-01865 Ngày np dan: 06/04/2021 
Chñ dcln(*):  Tnthng Dai  h9c Nguyn Tat Thành (\TN) 

Dja chi: 300A Nguyn Tt Thànli, phithng 13, qun 4, thành phô Ho ChI Minh 
Ten sang ch& Phuang pháp, h thng djnh tInh 4t 1iu quang x11c tác và xác djnh 
loai ánh sang ma vt 1iu nay hoat dng dira trên tác dng phân hüy các hcip chAt 
hu ca d bay hai trong pha khI 
Diu 2. Cong b dun trén Cong báo Si hiru cong nghip theo quy djnh tai  dim 

14.2.a và thAm dnh ni dung trong trithng hçip có yêu cu theo quy dnh tai  dim 25.1 
cña thông tir s 01/2007/TT-BKHCN. 

Diêu 3. Chánh Van phông, Tnthng phông Däng k và Giárn dc Trung tam Thông 
tin sâ hUu cong nghip chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh này./. 

No'inhân: 
- Ngi.ri np dun; 
- Luu: VT, HT. 

KT. CJC TRU1NG 

C TRUONG 

BO KHOA HQC vA CONG NGH CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CUC SO HUU TRI TU Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

(*) Trong trtr&ng hcip dan có nhiu chü dan, day là thu dan thu nht ghi trong danh sách các thu dan. 
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