
BO NONG NGHI1P 
vA PHAT TRIEN NONG THON

CONG HOA xi HO! CHU NGHIA VIT NAM 

HOC VIN NONG NGHIIP VIIT NAM 

S:  411  IQD-HVN Ha Nói, ngày,fL tháng nám 2022 

QUYET D!NH 
V/v Ban hành Quy dlnh  quán 1 hot dng djch viii tir van, tir vn chuyn giao khoa 

hQc cong ngh 

GIAM DOC HQC VI1N NONG NGHIIP VI1T NAM 

Can c& Quyê't djnh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nàm 2014 cza Thu tu'O'ng ChInh 

phü v viçc thành 1p HQC viçn NOng nghip Vit Nam trên cc" sà t ch&c lçii Tru'&ng Dai 

hQc NOng nghip Ha Nôi, 

Can th Quye't dinh s 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 nàm 2014 cza Bô 

trzthng Bó NOng nghip và Phát trie2n nông thón quy d/nh chü'c nãng, nhim vy, quyên 

han và cc' cO'u td ch&c cüa HQC vin NOng nghip Viêt Nam, 

Can cu' Quye't djnh sO' 41 77/QD-HVN ngày 24 tháng 12 nãm 2015 v vic phê duyt 

Chien lu'çic phát trien HQc vin NOng nghip Viçt Nam dê'n nàm 2030, tm nhIn nãm 

2050; 

Can th Quy che' t ch&c và hoqt dng cüa HQC vin Nông nghip Vit Nam du'çyc 

ban hành kern theo Quye't djnh sO' 5813/QD-HVN, ngày 22 tháng 11 nàm 2021 cüa Giárn 

ddc HQc viçn NOng nghip Viêt Narn; 

Xét d nghj cza Trithng Ban Khoa hQc và COng ngh, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo quyt djnh nay "Quy djnh qudn ifi hoit d3ng djch vy 

1w vO'n, 1w vO'n chuyen giao khoa hQc cong ngh". 

JJiu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phOng HQc vin, Tnthng Ban T chirc can b, Tn.râng Ban 

Khoa h9c và Cong ngh, Truâng Ban Tài chInh và K toán, Tmng các dan vj, cá nhân 

có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.!. 

Nc'i nhân: 
- Niur Diêu 3; 
- Ltru VT, KHCN, TCCB,HDD (5). 

Dc 1p  - Ti.r do - Hanh phüc  



QUY D!NH 

QUAN L HOiST DQNG D!CH  Vt TU VAN, TU VAN 

CHUYN GIAO KHOA HQC CONG NGH 

(Ban hành kern theo Quyèt djnh sOI1/QD-HVN  ngay4L-thOng  sr  närn 2022 
ca Giám dôc HQC vin Nông nghip Viet Nam) 

Can ctr: 

Can ciir Luât khoa hoc va cong ngh s6 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 näm 2013; 

Can cir Lust chuyn giao cong ngh s 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nãm 2017; 

Can ci.r Lust  Si hüu trI tu 50/2005/QH1 1 ngày 29 tháng 11 narn 2005 di.rçic sira di, 

b sung mt s diu theo Lut s 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 näm 2009 và Lust so 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 nãm 2019; 

Can cir diu kin thirc t cUa H9c vin Nong nghip Vit Nam; 

Giám dc Hc vin Nông nghip Vit Narn ban hành Quy djnh v hoat dng djch vi 

tu vn, tu vAn chuyn giao cong ngh d ap diing tai  H9c vin Nong nghip Vit Nam (Hçc 

viên). 

CHUcYNG I: QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh 
Quy djnh nay huâng dn cac hoat dng djch vi,i tu vAn, tu vAn chuyn giao cOng ngh 

cüa Hçc vin Nông nghip Vit Narn bao gm: Ui vAn, tu vAn chuyn giao các quy trInh k 

thuât, giãi pháp hUu Ich, san phAm nông nghip (giéng cay trng, vt nuôi, thüy san; vt tu 

nông nghip khác) và CáC djch vi khoa hc Va cOng ngh khác (dào tao,  t.p huAn 

KHCN....). 

Diu 2. Dôi t.rqng áp drng 
Quy djnh nay áp diing di vOi các &in vj, Ca nhân tham gia vào hoat dng djch vii tu 

van, tu van chuyên giao cong ngh cüa Hc vin Nong nghip Vit Nam. 

Biu 3. Giãi thich tfr ngfr 
Trong phrn vi cña Quy djnh nay, CáC thut ngU duâi day duçic hiu nhu sau: 

1. Cong ngh là giãi pháp, quy trInh, bi quy& có kern hotc thông kern cOng cii, 

phucing tin dUng d bin di nguôn 1irc thành san phAm. 

2. Chuyn giao cOng ngh là chuyn nhucxng quyn sâ hu cong ngh hoc chuyên 

giao quyn sU diing cong ngh ti'r ben có quyn chuyên giao cong ngh sang ben nhn cong 

ngh. 

3. Tu vOn. Hoat dng tu vAn là hoat dng thu thp, xi:r l thông tin, vn di,ing kiên thirc 

chuyên môn, phát hiên vAn d, d xuAt giái pháp, phung an, 1p dir an và giám sat, dánh giá 

do các t chUc chuyên mOn, cá nhan thirc hin dc lgtp, khách quan theo yêu cAu cUa nguôi 

sU ding djch vii tu vAn. 
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4. Tir van chuye2n giao cong nghê Là ho?t dng tir vn có kern theo chuyên nhuqng 
quyn sfr diing cong ngh ti'r ben có quyn chuyn giao cOng ngh sang ben nhn cong ngh. 

5. San phOm (bao gm: cOng ngh sau u'oin tçlo, hang hóa, dich vi và các hlnh thtc 
khác) là k& qua cüa qua trInh san xut hoc cung rng djch vi (giong cay trông, vat  nuôi, 

thüy san; vat  ti.r nông nghip khác) nhArn rniic dfch kinh doanh hoac tiêu dung. 
Diêu 4. Nguyen tc quãn I 
1. Báo darn quãn 1 thng nht trong vic th?c hin các hoat dng djch vi1 tii van và tu 

vn chuyn giao cong ngh. 
2. Bão dam quyn và lçri Ich hçTp pháp, diu kin thun lqi cho t chirc, Ca nhân hoat 

dng tu vAn và tu vAn chuyn giao cong ngh. 

3. Da dng hOa hinh thi.'rc, phucmg th(rc tu vAn, tis van chuyn giao cOng ngh; khuyên 

khIch hoat dng tu vAn, tu vAn chuyn giao cOng ngh t1r nhiu ngun khác nhau. 
Diêu 5. iMi tuçrng cong ngh thrçrc tir vAn, tir van chuyên giao. 
1. Cong ngh dixçc phép tu vAn, chuyn giao là mt hoac các di tuçmg sau day: 

a) ChInh sách va pháp luat  lien quan dn phát trin nông nghip, nông thôn; 

b) Lien kt san xuAt theo chui giá trj san phAm; 

c) Djch vii chuyn giao tin b k thuat và cong ngh, ti chirc, quân l san xuât kinh 

doanh trong nông nghip; 
d) Khii nghip, 1p dir an dAu ttr, huy dng vn, tuyn diing và dào tao  lao dng, xic 

tin thj tri.thng, xay dijng thircing hiu, quáng bá, tiêu thii san phAm, báo him san xuAt, kinh 
doanh nông nghip; 

d) Djch vii ging, vat  tu, thit bj nông nghip, bào v th?c vat,  thu y 

e) Tu vAn va dich vii khác phñ hqp vOi quy djnh cüa pháp luat, nhu cau cüa ngui san 

xuAt và näng Irc cüa t chüc, cá nhân hoat dng khuyn nông. 
2. Tri.rmg hcip di tung cOng ngh quy djnh t?i  khoãn 1 diu nay duçc bão hO quyn 

sâ hüu trI tu thi vic chuyn giao quyn sir diing duçc thirc hin theo quy djnh cüa pháp 

luat v s hüu trI tue. 
Diêu 6. HInh thtrc tir vAn, tir vAn chuyn giao cong ngh 
1. Tu vAn, tu vAn chuyn giao trrc tip không thông qua hçTp dng; 
3. Tu vAn, tir vAn chuyn giao thông qua dào tao,  tp huãn; 

4. Tu vAn; tu vAn chuyn giao thông qua thóa thuan, hqp dng. 
fJiêu 7. Phuong thfrc tir vAn, tir vAn chuyn giao cong ngh 
1. Chuyn giao tài 1iu v cong ngh. 
2. Dào tao  cho ben than cong ngh nAm v€tng và lam chü cong ngh trong thi han 

thOa thuan. 
3. Cir chuyên gia tu vAn k thuat cho ben nhan cong ngh disa cOng ngh vao ng 

diing, van  hành d dat  duqc các chi tiêu v chAt lung san phâm, tiên dO theo thOa thuan. 

4. Chuyn giao may rnóc, thit bj, vat  tu kern theo quy trinh cOng ngh. 

5. Nhuqng quyn thiwng mai  và Chuyn giao quyén si hftu trI tu 

6. Phucng thuc chuyn giao khác do các ben thOa thuan. 
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Biu 8. Nhung hAnh vi b nghiêm cam trong hoat dng tn vn, chuyên giao cong 
ngh 

1. Lçri diing hoat dng tu vn, chuyn giao Cong ngh lam ãnh hu&ng xâu den lçii Ich, 
hinh ânh cüa H9c vin. Lçii ding boat dng khoa hQc va cong ngh d xãm pham 1çi Ich 
cüa Nhà nuc, quyn, lçxi Ich hçrp pháp cüa t chirc, cá nhân; gay thit hai  dn tãi nguyen, 

môi trixing, süc khOe con ngiRi; trái vOi dao  dirc, thu&n phong m tic cüa dan tee. 

2. Ti.r vn, chuyn giao cong ngh cm chuyn giao; chuyn giao trái phép cong ngh 

han ch chuyn giao. 

3. Vi phm các quy djnh v tir vAn, chuyn giao cong ngh. 

4. Lüa di, giã tao  trong vic lap, thrc hin hp dng tu vAn, chuyn giao cong ngh, 

hçp dng djch vi chuyn giao Cong ngh, nOi  dung cong ngh trong hqp dng, ho so dr an 

dutu. 
5. Can trô, tr ch& cung cAp thông tin v hoat dng ti.r vAn, chuyn giao cong ngh theo 

yeu cAu cüa H9c viên. 
6. Tit lo bI m.t cOng ngh trái quy djnh cüa pháp lust. Tit l tài lieu, két qua khoa 

h9c va cOng ngh thuôc danh muc bI mt nhà nuOc; Era d&, giã mao  trong hoat dng khoa 

hc và cOng ngh. 
7. Sr diing Cong ngh khOng dung vâi cong ngh dä di.rc co quan nhà nuOc có thAm 

quyên phé duyt, cap phép. 
Chtro'ngll 

DIEU KIN THAM GIA HOAT BONG DICH VIJ TU' VAN, CHUYEN GIAO 
CONG NGH 

Biêu 9: T chfrc tham gia hot dng djch vi tir vAn, chuyên giao cong ngh 
To ch(rc tham gia djch vii tu van, chuyn giao cOng ngh phái bão dam các diu kin 

sau day: 
1. Co so' vat chAt 
a) T chirc duçic dang k hoat dng hoc thành 1p theo quy djnh cüa pháp lust v các 

linh vrc tu vAn. tu vAn chuyn giao; 

c) Co van phông tu vAn. Van phOng tii vAn phái có: bin hiu theo quy djnh cüa H9c 
vin; s ghi chép vic tu vAn; cong khai danh miic và l phi cac djch vii tu van tai  nai dê 

thAy, d doc; 

d) Co Co sO' vt chAt dam bão liru trCt các vt tu cn thit phiic vii cho hoat dng tu vAn, 

chuyn giao và dam bâo cac yeu CU khác cüa pháp lust  (phOng chng cháy, n& 0 nhiêm 

mOitruO'ng...); 
2. Nhân hrc cüa t chüc tir vAn 
a) Ngi.rài trirc tip quãn l Co sâ tu vAn phãi co giAy chirng nhn bi dung chuyen 

mon theo quy djnh cüa linh vrc tu vAn, 

b) Nhân hrc cüa Co sO' tu vAn djch vi khoa h9c Va cOng ngh phâi CO It nhAt 2 nguO'i. 
Di vâi nhân lirc trirc tip tham gia hoat dng tu vAn, tu vAn chuyn giao phái dam bão các 

quy djnh tai  diu 10 cüa quy djnh nay. 
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3. Darn bão theo các diêu kiin khác theo quy djnh cüa H9c vin và Nhã nuàc. 
Diéu 10. Ca nhãn tham gia hot dng djch viii tu vn, chuyén giao cong ngh 
1. Ca nhân khi tham gia hoat dông tir vAn, tl.r vAn chuyn giao cong ngh phãi phài cO 

vAn bang phfi hQp vói linh vrc tu vn, chuyn giao cong nghê do các cc s dào to hap 
pháp cap và chtrng nhn H9c vin Cap (Phii 1iic 1: Quy trInh cap chüng nhn). 

2. DAng k và cong khai các djch vi tu vAn, chuyn giao cong ngh và duqc sir ctng ' 
cüa Hoc viên. 

Diêu 11. Các djch vui durçc phép ti, van vã chuyn giao 
T chirc, Ca nhân tharn gia djch v1i tu vAn khoa hçc và cong ngh phâi báo darn cac 

diu kin v san pliArn, djch vii: 
1. Danh sách dich vi tu' vAn, ti.r vAn chuyn giao cong ngh phài duçi'c giárn d6c phê 

duyt trên Co sâ d xuAt cña don vjlcá nhãn phü hçip vcii quy djnh cüa pháp 1ut 
2. Nu chu)'n giao các san phArn cüa th chirc/cá nhân khác ngoài Hçc vin phái có 

chrng nhân bàn quyn phài hoc hçp dng dc quyn phân phi, hoc hcip dông üy quyên 
phân ph& san phârn...). 

3. Djch vi tu vAn, chuyn giao Cong ngh phâi duqc cong nhn It nhAt a cAp Co sOr 
(không tu van, chuyn giao các Cong ngh, san phArn dang 0' giai dotn thir nghirn). 

iu 12: CAp chfrng chI hot dng tir vAn 
Chrng chi hành ngh hot dng tu vAn, tu vAn chuyn giao (sau day goi tat là ching 

chi hành ngh) &rçc cap cho cá nhân tharn gia vao các hot dng ti.r van, ttr vAn chuyn giao 
cOng nghê do H9c vin Nông nghip Vit Nam cAp, cong nhn và quàn l. Thai gian cap 
ch(rng chi s to chtc thành 12 dt vào cui các tháng. Chrng chi cO thi hn 5 nAm. 

Chiro'ng III 
QUAN L'' HO1T DQNG TU VAN, CHUYEN GIAO CONG NGH 

Diu 13. Trách nhiêm ella Hoc vin 
Hc vin giao Ban Khoa hQc vâ Cong ngh là don vj du rnôi giUp Giám dc tMng 

nhAt quàn 1 v hoat dng tu vAn và chuyn giao cOng ngh 
1. Chi dao,  ban hành, ph bin và t chllc thrc hin vAn ban quy phm pháp 1ut, chin 

lu'oc, k hoach, ca ch& chInh sách, bin pháp thllc dAy hot dng tu vAn, chuyn giao cong 
ngh. 

2. D xuAt danh rniic cong ngh khuyn khIch chuyn giao, danh rniic cong ngh han 
ch chuyn giao, danh myc cong ngh cAm chuyn giao trInh Giarn dc phê duyt. 

3. Cong b danh sách các don vj, Ca nhãn duqc phép tis vAn, chuyn giao trên website 
ella Hoc viên. 

4. T chcrc dào tao, tp huAn, nâng cao trInh d, nghip vii trong hot dng tu vAn, 
chuyn giao, thuong rnai hóa kt qua nghien ciru khoa h9c và phát trin cOng ngh, ing 
ding vA di mài cOng ngh. 



5. T chrc thrc hin Cong tác th6ng kê v djch vi tu van, chuyên giao cong ngh, ftng 
diing và di mth cOng ngh theo quy djnh cüa pháp 1ut, xây dirng co s dü 1iu ye Cong 
ngh. 

6. Ph6i hqp vài ban Thanh tra, t chirc thanh tra, kim tra, giâi quy& khiêu nii, t6 cáo, 
xr 1 vi phm pháp 1ut v hott dng tu v.n, chuyn giao Cong ngh. 

7. Lp báo cáo Giám d6C v hot dung tu vn, chuyên giao cOng ngh theo nàm hoc. 
Diu 14. Trách nhim cüa các t chirc, don vj tham gia hotit  dng tr vn, chiiyên 

giao cong ngh 
1. Các don vj trong H9c vin có trách nhim ph6i hqp vâi Ban Khoa h9c Va Cong 

nghê trong vic thirc hin quán 1 hot dng tu van, chuyn giao COng ngh nhu sau: 
1. Lp k hoach, clang k và cong khai hoat dng tu vAn cüa th chüc, don vj; 

2. Cong khai các danh mic các hoat dng djch vi til vAn,chuyn giao cüa clan vj; 
3. Chju trách nhim trtxàc HQC vin va pháp 1utt v các hoat dng tir vAn, chuyn giao 

cüa don vj mInh; 
4. Cung cAp các h so theo yêu cAu cüa doàn kim tra do H9c vin thành lip; 
5. Tham gia cac bui tp huAn theo quy djnh cña H9c Vifl. 
6. Hang näm, th6ng kê v tInh hInh hoat dng tu vAn, chuyn giao giri v Ban Khoa 

h9c và Cong ngh. 
7. Np 5,0% (Näm phAn trAm) thng doanh thu tr hoat dng djch vi tu vAn cho H9c 

vin. 
Diu 15. Trách nhiiu cüa các cá nhân tharn gia hoit dng tu' van, chuyên giao 

cong ngh 
1. DAng k va cOng khai các danh mic các hoat dng djch vi ti.r vAn,chuyn giao. 
2. Chju trách nhim truâc HQc vin, don vj và pháp 1ut ye các hoat dng tii vAn, 

chuyn giao cüa mlnh. 
3. Cung cAp các h so theo yeu cau cüa doàn kim tra do H9c vin thành lap. 
4. Tham gia CáC bui tp huAn theo quy djnh cUa Hc vin. 
5. Hang nAm, th&ig kê v tmnh hInh hoat dng tu vAn, chuyn giao gl'ri v don vj quAn 

1 trrc tiêp. 
6. Np 5,0% (NAm phan trAm) thng doanh thu tr hoat dng djch vi tu vAn cho Hçc 

vin. 
Diu 16. Trách nhim cüa các don v trong Hçc vin 
1. Các don vj (Khoa, Vin, Trung tam, Cong ty): Phi hqp vâi Ban KHCN tó chüc 

dánh giá, cOng b6 các djch vii tti vAn, tu vAn chuyn giao; Giám sat vic dam báo chAt krqng 
cüa các djch vi tu vAn, tu vAn chuyAn giao cOng ngh cüa các cá nhân, t chrc mmnh quAn 
l. Quán triêt quy djnh nay cüng các quy djnh có lien quan dn toãn th can b, vien chirc, 
ngtr1i lao dng thuOc  pham vi quán l cüa minh. 

2. Ban Thanh tra: Thirc hin vic kim tra, giám sat djnh k các hoat dng tu vAn, tix 
vAn chuyn giao cüa các cá nhân, t chiTrc. 
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Churo'ng IV 
KIEM TRA VA XU' LY CAC VI PHAM 

Diu 17. Dja dim và thôi gian kiêm tra 
1. Hçc vin Nông nghip Viêt Nam t chirc kim tra, giãrn sat hott dng tu 

vn,chuyn giao cüa các don vj trong phm vi HQC vin quãn l. Ban giám dôc ra quyêt 

dinh thành lap doàn kim tra d tin hành kirn tra. 

2. Dja diem kim tra: 
+ Kim tra tr11c tip t1i tri sâ kinh doanh; 
+ Kim tra thông qua các hInh thrc tu vn (tai dja bàn ü'ng diing cong ngh; trên các 

website hotc các hInh thirc thwing mai  din tr khac). 

3. Thai gian kim tra: djnh k' 6 thang 1 lAn, trumg hqp dt xuAt sê có thông báo cii 

th dn don vj. 
Diêu 18. Ho so' kim tra 
1. Danh mIc các djch vi tu vn,công ngh chuyn giao và san phAm chuyn giao. 

2. Minh chi'rng truy xut ngun gc cüa các san phAm tu vn, cong ngh chuyên giao 

và san phAm chuyn giao. 
3. Báo cáo hoit dng tu van, chuyn giao gifta hai k' báo cáo; 
Diu 19. Xir 1 các vi pham trong hoat dng tir van, chuyn giao dch viii khoa hQc 

nông nghip 
1. Các hoit dng vi phim 
Các hott dng sau duçc cho là vi phim trong hoat dng tu vn, chuyn giao djch v1i 

khoa h9c cong ngh. 
a). Khong gi:ri báo cáo thirc hin các hot dng tu vAn, chuyn giao giUa hai dçt kiêm 

tra. 
b). Khong Cong khai các djch vi, cOng ngh và san phAm chuyên giao. 

c). Tu vAn va chuyn giao các san phAm, cOng ngh khong dam báo chAt lucmg duçxc 

cong b. 
d). Không tham gia các bui tp huAn do Hc vin t chüc. 

e). Gay thit hi cho d& tác, d li hu qua vi l do chü quan. 
f). Gian di trong các hoit dng tu vAn, chuyn giao khoa hc cong ngh. 

2. Các hInh thó'c xir I vi phim: 
To chüc, Ca nhân vi phm các quy djnh nay, tüy theo tInh chAt và mirc d vi phm sê 

bj H9c vin xir 1, k' lut bAng hInh thirc cánh cáo hoc pht tin 

1. Müc pht tin ti cia trong hoçit dng tu vAn, chuyn giao cOng ngh di vO'i cá nhân 

là 50.000.000 dèng, di vâi t6 chirc là 100.000.000 dông. 
2. TUy theo tInh chAt, mcrc do vi phrn, cá nhân, th chüc có hành vi vi phim cOn Co th 

bj ap dung mt hotc nhiu hInh thirc xr pht b sung sau day: 
a) Tuâc quyn sir dirng có th&i han  tr 01 dn 03 tháng: GiAy chirng phép hãnh ngh iii 

vAn, tu vAn chuyn giao 

b) Tjch thu tang vet, phuong tin vi phm hành chInh. 
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Chtro'ng V 
IMEU KHOAN THI HANH 

fiu 20. Diéu khoãn thi hành 
1. Quy djnh nay duqc thrc hin k ti~ ngày k. 

2. Nhüng truing hcp dc bit do Giám d6c HQc vin quyêt djnh 
tham mi.ru cña Ban Khoa hçc và Cong ngh và các dan vj lien quan. 

3. Quy djnh nay cé th duqc diu chinh, b6 sung cho phU hçp vri 

cüa Nhã nuâc và diu kin thrc th cüa H9c vin. 

sau khi có 2 kin 

van bàn phàp quy 
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PHU LUC 
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

BCN BE NGH 

CAP/CAP LA! CHI5NG NHJN BU DIEU KIN TI]' VAN, CHUYEN GIAO 

KInh giri : Ban Giám dc — Hçc vin Nông nghip Vit Nam. 

Ho và ten (Vit chü in):  

Ngày, tháng, näm sinh: Tai  

Don vj cong tác:  

( 

S chirng minh thu nhân dan Ngãy cap  

Ncii cp  

Chuyên ngành dào tao: 

Linh vrc nghiên ciru/dàng k tu van, chuyên giao  

Tôi xin chp hânh nghiêm chinh các qui djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cüa 

H9c vin v boat dng tu vn, chuyn giao, nu vi phm tôi hoàn toãn chju trách 

nhim truOc Co quan quán 1 chuyên ngành vá pháp 1ut. 

 ngày tháng nàm 20 

To chü'c/cá nhân d ngh 

(Kivàghir5hQ ten) 
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PHVL1JC1 
CAP/CAP LA! GIAY CHUNG NHN PU DIEU TIS VAN, CHUYEN GIAO 

Ho so', trmnh tr, thu tiic cp Giy chü'ng nhn dli diu kiin tir vn, chuyên giao 

1. Np h so 

a) Don vj (cp the cho ngix?Yi dirng du t chc)/cá nhân dang k lam djch vi tu van, chuyên 
giao np ho so trrc tiêp tai  Ban Khoa hçc và Cong ngh; 

b) S hxng h so: 01 b; 

c) Kirn tra tInh hcTp 1 cüa h so trong thii gian 02 ngày lam vic. Nu ho so hgp 1 theo 
quy djnh thI tiêp nhn ho so, nêu không hcip 1 thI trà 1i ho so cho don vj, Ca nhân và yêu 
câu bô sung, hoàn thin ho so. 

2. Ho so 

a) Don d nghj cp giy chiing nhân dü diu kin tu vn, tu vn chuyên giao (phii hic 1); 

b) Bàn sao chirng thirc hoc bàn sao chp (mang theo bàn chinh d dôi chiêu) các van bang, 
chirng chi lien quan; 

c) Bàn thuyt rninh v hott dng tu van, chuyn giao (phii hc 3). 

3. Thm djnh diu kin và cp giy ching nhn dü diu kin tu van chuyn giao 

a) Ban Khoa h9c và Cong ngh t chc hi dng thm djnh trong th&i hn 07 ngày lam vic 
kê tr ngày nhn ho so day dü. 

b) Thành 1p doàn dánh giá 

Trong thai htn 05 ngay lam vic k t1r ngày nhn duçc h so dy dñ TriRing ban Khoa hc 
và Cong ngh trInh Giám doe ra quyêt djnh thành 1p Hi dong dánh giá ho so và dánh giá 
thrc té. Hi dông dánh giá gôm 3-5 thành viên cO näng 1irc chuyên mon và nghip vii quàn 
l ye linh vrc lien quan. 

Doàn dánh giá thông báo bng van bàn cho don vj/cá nhânv k hoach dánh giá truâc thñ 
diem dánh giá It nhât 05 ngày. Thông báo nêu rO thành phân doàn, pham vi, ni dung, thai 
gian dánh giá. 

c) Ni dung dánh giá 

Sir phü hçp cüa don vj/cá nhân vOi linh virc tu vn chuyn giao 

Näng hjc cUa don vIcã nhân v linh v1rc dãng k tu vn, chuyn giao. 

d) Phuong pháp dánh giá 

Phông vn tric tip ngu?i phii trách don vj/cá nhân v nhüng thông tin có lien quan; 

Xem xét h so luu triT, các tài lieu CO lien quan eüa don vj (xem xét h so và báo cáo hoit 
dng KHCN cüa Ca nhan); 

d) Kt qua dánh giá 

Biên bàn dánh giá theo mu quy djnh tai  quy djnh nay (phii 1iic Biên bàn dánh giá); 
Biên bàn dánh giá duçic ghi day dU các ni dung và có chU k)2 xác nhn cUa dti din 

don vj và Chü tjch hOi  dông dánh giá. 
Trong trung hçip dai  din don vj/cá nhân không dông vâi ket qua dánh giá cña Hi 

dong, dai  din cüa don vj/ca nhân có quyén ghi kiên nghj cüa minh vào cuôi bién bàn truOc 
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khi k ten và dong dAu xác nhãn. Biên bàn dánh giá vn có giá trj pháp 1 trong trtthng hcp 
dai din don vVcá  nhân không k ten vào biên bàn. 

e) Cp Giy chimg nhn dü diu kin tt.r v.n, chuyn giao 

Ban KI-ICN xem xét k& qua thm djnh h so, kt qua dánh giá cUa Hôi dng và trInh 
Giám doe ra quyêt djnh cap Giày ehfrng nh.n dü diêu kin tham gia tix van, ehuyên giao: 

Trumg hqp h so hçip 1, kt qua dánh giá dit yeu cu, trong thii han  05 ngày lam 
vic kê tir ngày kêt thüc dánh giá Ban KHCN trInh Giám dôc ho so cap Giây chirng nhn dü 
diêu kién ti.r van, chuyên giao cho don vj/cá nhãn theo mu quy djnh (phii liic Giy ch(rng 
nh.n dü diêu kiin  tu van, chuyên giao). 

Trithng hçip chua di'i diu kin, Ban KHCN thông báo bang van bàn cho don vjlcá 
nhân nhu'ng dieu kin không dat, yêu cau và thôri hn khäc phi,ic trong vông 20 ngày. Trong 
thoi han 03 ngay lam viêc kê tu ngay than clime ban bao cao khAc phuc cua don vilca nhân 
Ban KHCN trInh ho so dê nghj Giám doe cap Giây chihig nhn dü diêu kin tu van, chuyên 
giao cho don vj/ca nhân theo mâu quy djnh (phi liic Giây chirng nhn dü diêu kin tu van, 
chuyn giao). 

Tru?mg hçip không e&p Giy chi'rng nhn di diu kin tix v.n, chuyn giao cho don 
vj/cá nhân theo mâu quy djnh (ph1i 1iic Giây chirng nhn dü diêu kin tu van, chuyn giao) 
Ban KHCN trã liii bang van bàn và nêu rO l do. Các tr1x1ng hqp nay chi duçrc xem xét 'a 
ho so dê cap chihig nhn do diêu kiin tti van, chuyên giao sau It nhât 2 tháng. 
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Mu the: ChuyCn gia tu' vn 
1. Mat tru'o'c: 

HQC VIN NONG NGHIP V!T NAM CNG HOA XA H4I CHU NGHIA VIT NAM 

SO /HVN-CGTV 

THE CHUYEN CIA TU VAN/CHUYEN GIAO 

 

Hq và ten: 

Mm sinh: 

Là chuvêii gia tu vn, chuyn giao huh vyc 

Anh 

3 x4 

 

Thyi han hiçu luc 

 

2. Mat sau 

TRACH NHIM VA QUYEN HAN 

CUA CHUYEN GIA TII VAN 

1. Thrc hin tix vn/chuyn giao thuc linh 

virc  

2. Không duqc diing the chuyên gia Ui 

vn/chuyk giao váo mic dIch khác 
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PHU LUC 2: 

QIJY CHE TO CHC VA H04T DQNG CUA HQI BONG TU' VAN 
CAP CHUNG ciii IIAN}I NGHE TV' VAN, CHUYEN GIAO KHOA HQC VA CONG NGH 

Biu 1. Chfrc nãng 
1. Hi dông Tu van cap Chüng chi hành nghe tu van chuyn giao có ch(rc näng tu van cho 

Giám dôc Hoc vin trong vic cap, cap li, thu hôi chirng chi hành nghê tix van chuyên giao KHCN 
theo hInh thirc xét ho so. 

2. Hi dông chju trách nhiêm tnxâc Giám dôc Hçc vin ye kién tu van cüa minh. 
Diu 2. Nhimvy 
1. Xem xét, thâm djnh, Co kiên bang van ban ye ho so dê ngh cap, cap 1i, diêu chinh, thu 

hôi Ching chi hành nghe tu van, chuyên giao KHCN là dt hoc chua dat yêu câu can phài sra dôi, 
bô sung. 

2. Hi dông có nhim vi xét, thãm djnh ho so dê nghj cap Chirng chi hành nghê tu van, 
chuyên giao KHCN, lap biên ban thãm dinh tnnh Giam dôc Hoc viên tron thai han 05 (nam) ngay 
dôi vài ho so dê nghj cap, 02 (hai) ngày dôi vâi ho so dê nghj cap 1i, diêu chinh ch*ng chi hành 
nghê tu van, chuyên giao KIICN. 

Diu 3. Quyn hn 
1. Duoc cung cap day dU ho so, các thông tin lien quan den vic xem xét ho so dê nghj cap, 

cap 1i, diêu chinh, thu hôi chüng chi hành nghê tu van, chuyên giao KHCN (Ban mêm theo thu 
dién tü cá nhan). 

2. Dtrçic quyên bão luu kin tu van theo quan diêmdc 1p cña Hi dông. 
3. Dircic bão dam các diêu kin ye 4t chat, trang thiêt bj phiic vii cho hoat dong thâm djnh ho 

so và tu van cüa Hi dong. 
4. Thãnh viên Hi dOng hoat dng theo ché d kiêm nhim, dtrçic hu&ng thu lao theo ché do 

hin hành. 
Diu 4. Co cu t chii'c 
1. Hi &ing tix vn cp Chün chi hãnh ngh tu vn, chuyn giao KHCN, thành 1p theo 

quyêt djnh cüa Giám dc H9c vin gOm: 1 ChU tjch hi dong; 1 phO chü tjch hGi  dOng; 1 thu k' và 
3 thành viên. 

Diu 5. Nguyen tAc lam vic 
1. Hi dOng lam vic theo nguyen tAc $p trung dan chü. 
2. Chu tich Hi dong diêu hành các hoat dng cüa Hi dng. 
3. Y kiên kêt 1un cüaHOi dong dra trén da sO y kiên cüa các thành viên HOi  dong. 
4. Trumg hop cO nhieu kien khac nhau thl kiên Vs van cuôi cüng do Chü tich Hôi dông 

quyêt djnh va cMu  trách nhim ye quyêt djnh dO. 
Biu 6. Phirong thuc hot dng 
1. Hi dOng lam vic thông qua cuc hçp hoäc gui phiêu xin ' kin các thãnh viên qua hOrn 

thu cong vii. Trong thii gian 01 ngày, sau khi nhãn duçic ho so d nghj cüa cá nhân bang b rnm 
qua h thông, Thu k' cO trách nhim tong hqp danh sách và gui kern ho so ban mêm tài các thành 
viên Hi dông. Trong th?yi gian 02 ngày ke tr ngày nhn duçc bàn mêm qua hOrn thu cong vi, các 
thành viên Hi dông phãi gui kiên thãm djnh ho so cho thu k' dé tong hop trmnh Chü tjch HOi 
dông quyêt djnh. 

2. Chü tjch HOi  d6ng Co kMn kt 1un tai Biên bàn thãm djnh cüa Hi ding. 
3. Trong 02 ngày ice tr ngày co kiên kêt 1un cüa Chü tjch Hi dông, thu k trinhGiàm dOc 

HQc vin ban hành quyet djnh cap, cap li, diêu chinh, thu hôi Ch(ing chi hàrih nghe Vs van, chuyên 
giao. 

Biu 7. Tràch nhim cüa cãc thành viên 
1. Trách nhim cia ChU tjch HOi  dông: 
- ChU tn hoat dng cüa Hi dông, kêt 1un kiên tu van cüa Hi &ng trong biên bàn tong 

hop kién thãm djnh. 
- Chju trách nhim truâc Giám dôc Hçc vin ye kiên th.m djnh cua minh và cüa Hi dng. 
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- Thirc hin nhim v%1 cia thành viên Hi dlng theo quy dnh. 
- Uy quyn bang van ban cho Phó ChU tjch Hi dông thirc hin nhim viii, quyên hn cüa Chü 

tjch Hi dông trong tru?ng hçip di yang hoc không the kêt 1un trong biên ban tong h9p ) kiên 
thâm dinh cüa các thãnh viên. 

2. Trách nhim cüa Phó Chü tjch Hi dông 
- Thc hiên nhim vi, quyên hn cña Chü tjch Hi dong khi duçc üy quyén Va phãi báo cáo 

kêt qua vâi Chi tjch HOi  dong. 
- Thirc hin thãm dlnh  ho so và cung cap day dU, kjp th&i " kiên thãm djnh theo dung quy 

djnh. 
- Chju trách nhiêm truâc Giám doe Hçc vin, Chü tjch HOi  dông ye kiên thãm djnh cia 

mInh. 
3. Trách nhim ciia thu kg': 
- Chuãn bj ho so, tâi 1iu phuc vi cong tác thâm djnh cüa HOi  dông. 
- Tong hcp kiên thm djnh, báo cáo ChU tjch Hi dOng kêt 1un, ghi biên ban kêt 1un t6ng 

hçirp kiên và két 1un thãm dinh. 
- Thuc hin trách thim cila thành viên theo quy djnh. 
- Thuc hin thanh quyêt toán kinh phi lien quan den hot dOng ci1a Hi dông theo quy dlnh 

cüa pháp luât. 
- Luu tnt tai 1iu lien quan den qua trInh thám djnh, kiên thãm djnh ciXa các thành vien và 

biên ban kêt lun thám djnh cáu Hi dông và các tài  lieu khác có lien quan. 
4. Trách thim ciXa các thành viên: 
- Tham gia cuOc hop khi dtrçic Chü tjch Hoi dông tniu tap. 
- Thirc hin thám dinh h so và cung cap day dü, kjp th&i ' kiên thãm dnh theo dung  quy 

djnh. 
- Chju trách nhim truàc Giám doe Hoc vin, Chü tjch Hi dng ye kiên thâm djnh cüa 

mInh. 
- Thrc hin dung nguyen tc thirc hin cüa Hi dng./. 
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P1-IT) LUC 3 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

JJc 1p  - Ti' do - Hnh phác 

BAN THUYET MINH 

IMEU KIIN TU' VAN, CHUYEN GIAO 

KInh gui: Ban giárn dc — H9c vin Nông nghip Vit Nam 

1. Ten doii vi/cá nhãn: 

Dia chi:  

Diên thoai: Fax E-mail:  

2. Danh sách nhn luc  Danh sách nhân 1rc, trong do: (Ghi ró ten logi van bang, giáy 

ch&ng nhn; ngày cáp, thai han hiéu ly'c; ten cci quan c4o, ten ngu'ài ducic cap). 

(vói Ca nhãn khai chuyên mon du'o'c dào tao) 

2. Danh muc các boat dông tu vn chuyên giao 
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3. Phuo'ng thñc chuyn giao;  

4. Diu kiên cy s& vat cht phuc vu hoat dôn2 tu' van, chuvén giao. 
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