CONG I1OA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - T' do - Hnh phUC

BIEN BAN THOA THUJN HQ'P TAC KHOA HOC
Horn nay, ngày 4hang . .ñãm 2019, tai trung Dai h9c MO - Dja chat, chüng tôi
gôm:
Ben A: Trithng Di hQc Mo và Oja chat (HUMG)
18 ph6 Viên, Phung Düc Thang, Qun Bc Tir Liêrn, Ha Ni
Dja chi:
Din thoai: 024.3 838 9633
hanhchinhtonghOphUmg.edu.\mfl
Email:
Dai din: GS.TS Trin Thanh Hal Chrc v1: Hiêu truing
Tài khoàn s6: 3.100.211.000.243 tai Ngân hang Nong nghip và phát trin
Nong thôn Vit Nam, Chi nhánh Tir Liêm.
Ben B: Vin V@ l Thành ph6 H ChI Minh (HCMIP)
01 Mac Dinh Chi, Qun 1, TP. H6 ChI Minh
Dja chi:
Din thoai: 028.3 822 2246
vanthu@hcmip.vast.vn
Email:
Dai din: Pham Minh Tin, Vin tring
Tài khoàn s6: 101.00.000142.008 tai Ngan hang Dông Nam A, Chi nhánh H
ChI Minh.
Sau khi thâo lun, ching tôi d6ng k Bàn thOa thun hcip tác khoa hçc vó'i các diu
khoán sau day:
Diêu 1: Ben A d6ng d ben B khai thác scr dung he LIDAR VF do dac son khI
nh&m mlric dIch phiic vi hoat dng nghiên cüu khoa hQc và cong b6 cong trinh khoa
hçc.
Diu 2: Hai ben s hqp tác nhm phát trin, khai thác sr dung h th6ng thit bj
LIDAR hp thi vi sai, kt hcp giüa 02 h laser màu phãn h6i phân b6 duqc nhân thn
d phát các büc xa laser tCr ngoai (thit bj cüa ben B) và h LIDAR VF do dac son
khI (thit bj cüa ben A). H LIDAR hp thi vi sai sê duçic dt tai tnt si HCMIP vOi
mic tiêu là nghiên cru ô nhim mOi trueing khi quyn, thu thp s6 lieu phân b6 son
khI và ozone trong khI quyn t&ng thp. Các kt qua nghiên ctu së duqc cong b6
chung trên các tap chI chuyên nganh trong nuâc và qu6c t. Các cong b6 khoa hQc
là có sr ding kt qua tr vic hQp tác nay (k cã trueing hp cOng b6 sau khi biên bàn
thOa thun nay d ht hiu krc) phài ghi dy dü Ru cam on "Nghiên ciru nay dixçuc

thirc hin vOi sr h trV cUa Tnthng Dai hçc MO - Dja ch.t thông qua vic scr dung
he thit bj LIDAR VF do dc son khi".
Diu 3: TAt Ca CáC hoat dng phi hçip giia hai ben trong khuôn kh cüa biên bàn
thOa thuân nay së do GS.TS TrAn Thanh Hãi (dja din ben A) và Ong Pham Minh
Tiên (di din ben B) cüng thng nhAt và chü trI thirc hin vi sir tham gia cUa nghiên
cilru viên, giãng viên và sinh viên cüa hai ben và do câ hai ben cüng 1ira ch9n.
Diu 4: MQi chi phi lien quan dn vic di chuyên, vn hành, bão trI hoat dng cüa
h thit bj và các chi phi phát sinh sê do ben B chju trách nhim. Các chi phi luu trll.
sinh hot, cong tác phi lien quan dn hoat dng hcip tác do mi ben tir chju trách
nhim.
Diu 5: Quyên và nghia vy cüa các ben
Ben A:
- Tao diu kin thun Iqi d ben B sr diing, khai thác cO hiu qua h thiët bj
LIDAR VF do dac son khi;
- CCr nguii phi hcip cing vOi ben B trong qua trinh triên khai các hoat dng
hcip tãc khi dixçc yeu cAu.
Ben B:
Ben B cam kt sr dyng h thit bj LIDAR VF do dac son khI diing vi nc
dich nghiên ciru khoa hQc thuAn tüy và phi li nhun, khOng thuc các chuong
trInh, dê tài, nhim vy khoa hçc Cong ngh các cAp. Trong trung hvp ben B
mun sir dung h thit bj LIDAR VP do daC son khI vào CáC chuong trInh, d
tài, nhim vv khoa h9c cong ngh the cAp ducc cap kinh phi thI phái cO sr
dng b&ng van bàn cüa ben A và hai ben së thOa thun, thng nhAt bang van
bàn v chi phi ben B phãi trã cho ben A;
Co trách nhim tip nhn, bão quãn, gi€ gin và bàn giao nguyen trng h thit
bj LIDAR VF do dac son khI lai cho ben A sau khi kët thiic th?yi gian hcp tác
theo thOa thutn dä k;
Trong trinYng hçp ben B muon nâng cAp, cãi tin h thit bj LIDAR VF do
dac son khi, bAt k' sir thay di, nâng cap nào di vài h thit bj nay phãi CO
sr dng bang van bàn cüa ben A. Trong mci tru'Ong hop, ben B phãi dam
báo không lam thay di the tInh näng ban d.0 cüa h thi& bj LIDAR VF do
dac son khI so vOi thai dim ben A bàn giao Cho ben B;
Diu 6: Th&i gian hqp tác là 2 näm k tr ngày hai ben k' kt biên bàn thOa thun.
Sau thai gian nay, hai ben sê xem xét d tip tVc k' kt hp táC dira trên kt qua
dánh giá hiu qua hcp tác d thirc hin.
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Diu 7: Biên bàn thôa thutn nay duc 1p thành bn bàn vâ m6i ben giU' hai bàn có
giá trj pháp I nhu nhau.
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