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1.  THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Thông tin cá nhân 
Mục này ghi thông tin cá nhân của người trả lời phiếu, bao gồm: họ tên, năm sinh, giới tính, điện thoại, email, trình độ 

chuyên môn (ghi rõ năm đạt học vị), chức danh Giáo sư/Phó giáo sư (nếu có). 
1.2. Các chứng chỉ về tư vấn chuyển giao công nghệ đã đạt được 
Bảng này đánh dấu các chứng chỉ về tư vấn chuyển giao công nghệ người trả lời phiếu đã có và nhu cầu đào tạo các 

chứng chỉ chứng nhận về: 
- Tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; 
- Quản trị tài sản trí tuệ; 
- Đánh giá, định giá công nghệ; 
- Định giá tài sản trí tuệ. 
- Khác (Nêu rõ tên chứng chỉ) 
1.3. Các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ Ông/Bà đã tham gia 
Bảng này nêu rõ tên các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ người trả lời phiếu đã tham gia, thời gian tham gia tổ 

chức đó và lĩnh vực tư vấn. 
2. LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA ÔNG/BÀ 

Chọn các lĩnh vực tư vấn chuyển giao công nghệ: 

- Điện, điện tử, công nghệ thông tin - Công nghệ thực phẩm 

- Cơ khí - Dược học 

- Hóa học - Trồng trọt 

- Vật liệu và luyện kim - Chăn nuôi 

- Y học - Thú y 

- Môi trường - Lâm nghiệp 

- Công nghệ sinh học - Thủy sản 

- Công nghệ nano 
Nếu đơn vị còn lĩnh vực nào khác, vui lòng nêu rõ. 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN MÀ ÔNG/BÀ ĐÃ THAM GIA 
Bảng này ghi cụ thể các hoạt động tư vấn đã tham gia, gồm các nội dung: 
- Nội dung tư vấn 
- Năm tư vấn 
- Số lượt tư vấn trong năm tương ứng 
- Đã ký hợp đồng tư vấn hay chưa (Nếu đã ký được hợp đồng, vui lòng đánh dấu). 

4. CÁC NHIỆM VỤ KH&CN ÔNG/BÀ ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY 
Bảng này ghi cụ thể các nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia, gồm các nội dung: 
- Tên nhiệm vụ KH&CN (ghi rõ là chủ trì đề tài hay là thành viên tham gia) 
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
- Nhiệm vụ KH&CN đó thuộc chương trình/dự án nào? 
- Tình trạng nhiệm vụ KH&CN (đã kết thúc/đang thực hiện/đã được ứng dụng trong sản xuất/…). 

 
5 – ĐỀ XUẤT CỦA ÔNG/BÀ 

1. Thuận lợi 
2. Khó khăn 
3. Đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ của Ông/Bà 
 
 
 


