
KT. CUC TRU€NG 

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

S& 18246w/QD-SHTT Ha Ni, ngày 24 tháng 11 nárn 2020 

TRU'ØNC OH NGUYEN  TAT THANH  

A 

DEN   CUC TRUNG CUC sO HCI'U TRI TUE 
1 T chirc và hot dng cüa Ciic Si hUu trI tu ban hành theo Quy& 

djnh s 2525/QD-BKHCN ngày 04/09/2018 cüa Bô truàng Bô Khoa h9c và Cong ngh; 

Can cü dim 13.2 và dim 13.6.b Thông ti.r s 01/2007/TT-BKHCN ngày 
14/02/2007 cüa Bô Khoa hQc và Cong ngh hithng dn thi hành Nghj djnh s 
1 03/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cüa ChInh phü quy djnh chi tit và huàng dn thi hành 
mt s diu cüa Lust S hfru tn tu v s hftu cong nghip, dugc süa di, b sung theo 

 ThOngti.r-s 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông -tu s 18/2011/-TT-BKHCN 
ngày 22/7/2011, Thông tii s 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tr s 
16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016; 

Can cir k& qua thm dnh hInh thirc &m dang k sang ch& 

S dan: 1-2020-06093 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Chip nhn dan hçp 1 vci nhüng ghi nhn sau day: 
S dan: 1-2020-06093 Ngày np dan: 23/10/2020 
Chü dan(*):  Tnrmg Di h9c Nguyn T.t Thânh (VN) 

Dja chi: 300A Nguyn Tt Thành, phithng 14, qun 4, thành ph Ho ChI Minh 
Ten sang ch& San h nuâc graphen dung cho lap san phñ cong trInh ni ngoti that 
và quy trinh san xut san h nixâc graphen nay 
Diu 2. Cong b dan trén Cong báo S huu cong nghip theo quy djnh t?i  diem 

14.2.a và thm djnh ni dung trong tnthng hçp có yêu c&u theo quy djnh tii dim 25.1 
cUa thông ttrs 01/2007/TT-BKHCN. 

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

Noinhân: 
- Ngithi np &m; 
-Lmi:VT,HT. 

QUYET D!NH 
Vé vic chp nhn don hçp 1 

(*) Trong tnthng hqp dan có nhiu chü dan, day là chü don th!r nht ghi trong danh sách các chü don. 
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