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N°ày QjJcL 2.... 
' -. i To cliirc và hoat dng cüa Ciic S h1ru trI tu ban hành theo Quyet 

djnh s 2525/QD-BKHCN ngày 04/09/2018 cCia Bô tnIöng B Khoa h9c và Cong ngh; 

Can cü dim 13.2 và diem 13.6.b Thông tu s 01/2007/TT-BKHCN ngày 
14/02/2007 cüa B Khoa hQc và Cong ngh hi.rng dn thi hành Nghj djnh s 
103/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cüa Chinh phü quy djnh chi ti& và huóng dn thi hành 
mt s diu cüa Lust S htu tn tu v sô hiru cong nghip, dugc sra di, b sung theo 
Thông tu s 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tu s 18/201 1/TT-BKHCN 
ngày 22/7/2011, Thông tu s 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tu s 
16/2016/TT-BK}TCN ngày 30/6/2016; 

Can cir k& qua thAm djnh hInh thirc dcm däng k sang ch& 

S dan: 1-2020-06624 

S& 1 9725w/QD-SHTT Ha N5i, ngày 24 tháng 12 nã,n 2020 

QUYET D!NH 
Vê vic chp nhn do'n hqp 1 

BO KHOA HQC vA CONG NGH CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CJC SO H(JU TRI TUI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Chip nhn dan hçp 1 vOi nhng ghi nhn sau day: 
D S dan: 1-2020-06624 Ngày np don: 16/11/2020 

D Chü dan(*):  Tnrmg Dai  H9c Nguyn Tt Thành (VN) 

Dja chi: 300A Nguyn TAt Thành, phu?mg 14, qun 4, thành ph H ChI Minh 
Ten sang ch: Quy trInh c1i bin d ung t yM kt hçp dông trüng h tháo giüp 
tang khã nãng lam lành vt thixang 
Diu 2. Cong b dan trên Cong báo Si hfi'u cong nghip theo quy djnh t?i  dim 

14.2.a và thAm djnh ni dung trong trix?Yng hçip có yêu cu theo quy djnh t?i  dirn 25.1 
cüa thông ti.r s 01/2007/TT-BKHCN. 

Diu 3. Chánh Van phông, Trirâng phông Dãng k' và Giám dc Trung tam Thông 
tin sâ hUu cong nghip chju trách nhim thi hânh Quyêt.djnh này./. 

Noi n/ian: 
- Nguôi nôp dan; 
- Lmi: VT, HT. 

KT. CUC TRU'1NG 

PHO CUC TRIXONG 

 

(*) Trong truong hqp dan có nhiêu chü dan, dày là chü dan thu nht ghi trong danh sách các chü dan. 
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