
 

                    
                       HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 
 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM SÁNG TẠO 

THAM GIA NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2011  
 

 

I. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM 
 

1. Tên sản phẩm/giải pháp (gọi chung là sản phẩm) sáng tạo: 
 

2. Lĩnh vực của sản phẩm sáng tạo (chọn 1 trong số các lĩnh vực sau): 

 

�    Kinh tế  

�    Xã hội  

�    Giáo dục và đào tạo 

�    Khoa học và công nghệ 

�    Văn học, nghệ thuật 

� Quốc phòng , an ninh 

� Khác (ghi rõ)……………………………………. 

 

3. Mô tả tóm tắt về nội dung của sản phẩm sáng tạo: 
 

-  Mục đích của sản phẩm sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề gì, tại sao; 

- Sản phẩm góp phần giải quyết vấn đề đó như thế nào; 

- Đối tượng của sản phẩm sáng tạo là ai;  

- Sản phẩm có tính sáng tạo ở điểm nào; 

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của sản phẩm; 

- Khả năng ứng dụng, nhân rộng của sản phẩm; 

- …….. 

 

4. Các phần thưởng, giải thưởng đã được trao tặng cho sản phẩm (xin gửi 

kèm bản photocopy giấy chứng nhận):  
 

Dành cho Ban Tổ chức 

Số thứ tự:   _____________ 

Ngày nhận:  ____________ 
 



 

II. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ  
 

1. Tên của tác giả hoặc người đại diện tập thể tác giả: 

2. Thông tin về tác giả/tập thể tác giả (mô tả ngắn gọn về cá nhân, tập thể tác 

giả):  

3. Địa chỉ liên hệ: 

Địa chỉ: 
Điện thoại:   Fax:   Email: 

 

    (Xin gửi kèm các hình ảnh, video v.v liên quan đến sản phẩm và tác giả). 
 

  Tôi/Chúng tôi xin được gửi sản phẩm tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 

2011. Tôi/Chúng tôi xin cam đoan sản phẩm này là của tôi/chúng tôi sáng tạo ra và 

chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong đơn này. Tôi/Chúng tôi sẽ 

không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.  

 

…………….ngày ….. tháng……. năm 2011 

                  Người làm đơn 
              (ký và ghi rõ họ tên)                                      
 
 
Xác nhận (của lãnh đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các Bộ, Ngành, Đoàn thể, các 

Tập đoàn; lãnh đạo các Hiệp hội; Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành; 

Ban Nữ công Tổng Liên đoàn; Ban Công tác Phụ nữ Công an; Ban Công tác Phụ 

nữ Quân đội). 
…………….ngày ….. tháng….. năm 2011 

Xác nhận sản phẩm này là của tác giả/tập thể tác giả………………. , đại diện 

cho phụ nữ ngành/tỉnh……………..…… tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 

2011. 

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

Lưu ý: Đơn viết dài tối đa 2 trang. 

 


