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- Ông Phạm Ngọc Minh, Vụ trưởng trợ lý Bộ trưởng, Bộ KH&CN: Ủy viên 

Hội đồng xét duyệt; 

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: Ủy viên Hội đồng xét 

duyệt; 

- ThS. Phan Thị Mỹ Yến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát 

triển Thương hiệu Việt, Ủy viên Hội đồng xét duyệt; 

- Nhà báo Phạm Quốc Toàn, Tổng biên tập, Tạp chí Thương hiệu Việt: Ủy 

viên Hội đồng xét duyệt; 

2. Ban Thư ký xét duyệt gồm:  

- Ông Nguyễn Hữu Đúng, Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Thương hiệu 

Việt; Thư ký Hội đồng xét duyệt (phụ trách thông tin) 

- Bà Hồ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chăm sóc Tư vấn Trung tâm Thương 

hiệu Việt: Thư ký Hội đồng xét duyệt (phụ trách hồ sơ).  

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban thư ký: Là một tổ chức giúp việc cho BTC 

và HĐXD. Ban thư ký có các nhiệm vụ: 

- Biên soạn, chuẩn bị các văn bản, văn thư, nội dung các công việc của 

BTC và HĐXD. 

- Soạn thảo các văn bản có liên quan đến các đối tượng bình chọn trình 

Trưởng ban tổ chức ký để ban hành. 

- Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản các cuộc họp của BTC, HĐXD và lưu 

giữ các văn bản này. 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký, thu nhận hồ sơ đăng ký, trợ giúp đối tượng 

tham gia hoàn thiện hồ sơ bình chọn và sơ loại hồ sơ bình chọn, giải đáp ý kiến 

của đối tượng bình chọn... 

 

CHƯƠNG II 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG 

Điều 6. Điều kiện tham gia, hồ sơ xét duyệt  

1. Điều kiện tham gia 

Các Doanh nghiệp, HTX, Hộ nông dân, các Viện, Trường Đại học… tham 

gia phải có trong số các tiêu chí đã ghi tại Điều 1 phải hoàn tất các thủ tục và 

nộp hồ sơ về Ban Tổ chức theo thời hạn quy định. 

-TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam;  Phó chủ tịch Hội đồng

 xét duyệt; 











DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XET DUYỆT 

HUY CHƯƠNG VÀNG “KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO” 

TRIỂN LÃM “FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL” 

 

STT Họ tên và đơn vị Chức vụ trong 

Hội đồng xét 

duyệt 

1 PGS.TS. Nguyễn Minh Châu, Viện nghiên cứu 

cây ăn quả và cây Mắc ca Nữ Hoàng 

Chủ tịch hội đồng 

Phó chủ tịch hội 

đồng xét duyệt; 

4 ThS Phạm Ngọc Minh, Vụ trưởng trợ lý Bộ 

trưởng, Bộ KH&CN 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

5 Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

7 Nhà Báo Phạm Quốc Toàn, Tổng biên tập, Tạp 

chí Thương hiệu Việt: Ủy viên Hội đồng xét 

duyệt 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

8 Ông Nguyễn Hữu Đúng, Trưởng phòng Kỹ thuật 

Trung tâm Thương hiệu Việt; (Phụ trách thông 

tin) 

Ủy viên hội đồng 

xét duyệt; 

9 Bà Hồ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chăm sóc Tư 

vấn Trung tâm Thương hiệu Việt; (Phụ trách hồ 

sơ) 

Thư ký hội đồng 

xét duyệt; 

 

  

xét duyệt; 

2 TS. Võ Mai, Phó chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam 

3 PGS.TS. Đỗ Trung Bình, nguyên trưởng phòng 

nghiên cứu viện KHKT nông nghiệp miền Nam 

6 Đại diện Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát 

triển Thương hiệu Việt 

Phó chủ tịch hội 
Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt;                                 đồng xét duyệt; 







 

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA  
 

XÉT, TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG “KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP SÁNG 

TẠO”  TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL  

 

                                                Kính gửi: Ban tổ chức 
                       (V/v tham gia xét, tặng Huy chương vàng “Khoa học nông nghiệp sáng tạo” 

 

 Họ và tên : ................................................................................................................................. 

 Đơn vị:........................................................................................................................................  

 Địa chỉ :.....................................................................................................................................  

 Điện thoại : ............................................................................................................................... 

            E.mail : ..................................................................................................................................... 

            Website : ........................................................................................................... ...................... 

            Công nghệ, thiết bị, sản phẩm tham gia:.................................................................................. 

  ................................................................................................................................................ 

  Ứng dụng:……………………………………………………………………………………. 

  Thị trường:........………….…………………………………………………………...…..… 

  Sản lượng năm:……………..........……………………………………………………….… 

  Doanh thu:……………………………………......………………………………………… 

  Nộp ngân sách:……………………….....………..…………………………………….…... 

 

 ………………, ngày    tháng    năm …… 

                  (Doanh nghiệp kí tên đóng dấu) 

 

   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hồ sơ tham gia đính kèm: 
- Giấy phép Kinh doanh của doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng 

công nghiệp hoặc bản quyền tác giả (một trong các giấy CN) 

- Hồ sơ công bố chất lượng hàng hóa và phiếu kiểm nghiệm  

(nếu có sản phẩm); 

- Báo cáo tác động môi trường và phiếu kiểm tra quan trắc (mới nhất- 

nếu là sản xuất); 

- Phí tham gia: 5.000.000đ (năm triệu đồng) 

- Các Huân chương, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải 

thưởng doanh nghiệp đã được trao tặng (bản photocopy; 
- Bài viết giới thiệu, quảng cáo; 

 

 


