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Đồng tổ chức:  
   

 

Phụ lục 1: 

                    
 

 
NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2013  
“Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ” 

 
Mẫu Phiếu đăng ký gửi sản phẩm sáng tạo 

  
 

I. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM 
 

1. Tên sản phẩm sáng tạo 

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

� Nông – Lâm – Ngư nghiệp   

� Khoa học và công nghệ 

� Thương mại - Dịch vụ  

� Khác (ghi rõ)……………………………………. 

 

3. Mô tả tóm tắt về tính năng, công dụng của sản phẩm sáng tạo  
(tối đa 1 trang) 

 

 

4. Đặc điểm của sản phẩm sáng tạo:  
� Tính sáng tạo:  

� Hiệu quả kinh tế:  
� Hiệu quả xã hội:  
� Tính ứng dụng 

 

5. Các phần thưởng đã được nhận (xin gửi kèm bản photocopy giấy chứng 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: 

Cơ quan công tác 

 

     (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 Việt Nam năm 2013. 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 

                  Người làm đơn 
              (Ký và ghi rõ họ tên)              
 
 
                          
 
 

Dành cho Ban Tổ chức 

Số thứ tự:   ________________ 

Ngày nhận: _______________ 
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Đồng tổ chức:  
   

 
Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản.  

           

 

 

          Ngày /tháng/năm 

 

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 Việt Nam năm 2013. 

 

Ghi rõ họ tên, đơn vị 
(Ký và đóng dấu) 

 

Lưu ý:  

 

Các phiếu đăng ký phải gửi bằng bản in có chữ ký, đóng dấu hoặc bản điện tử kèm ảnh sản phẩm 

sáng tạo đến Ban Tổ chức hạn chót là vào hồi 17:00 ngày 30 tháng 6 năm 2013 (căn cứ vào dấu bưu 

điện hoặc thời gian gửi thư điện tử) theo địa chỉ: 
 

Chương trình Phụ nữ Sáng tạo năm 2013 –Tôn vinh sản phẩm sáng tạo 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam 

39 Hàng Chuối, Hà Nội  
 

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

Chị Trần Thị Thu Hà/ Bùi Lan Anh/ Ngô Mỹ Mai,  

Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Điện thoại: (04)3.9720249/39715149 

Email: phunusangtao@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


