
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

Số:            /SKHCN-VP          Cao Bằng, ngày          tháng  02  năm 2020 
V/v thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm 

vụ KH&CN năm 2021. 
 

 

        Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, Ngành; 

 - Các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các Viện, Trƣờng, Trung tâm; 

 - Các Công ty, Doanh nghiệp, Tổ chức KH&CN; 

 - Các thành viên Hội đồng KH&CN và Sáng kiến 

tỉnh. 

 

 Thực hiện văn bản số 254/BKHCN-KHTC, ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc Hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, để đảm bảo 

tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 theo đúng các quy định của Luật khoa 

học và công nghệ, Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND 

tỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 1747/QĐ-

TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 19/01/2016 phê duyệt “Chƣơng 

trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”, để 

đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia (nhiệm vụ KH&CN) và dự án thuộc Chƣơng 

trình NTMN (Dự án NTMN) bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Sở Khoa học và Công 

nghệ hƣớng dẫn chi tiết một số nội dung đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN và 

dự án NTMN nhƣ sau:  

 1. Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

 a. Yêu cầu:  

 - Trên cơ sở định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hƣớng phát 

triển của các ngành, của các địa phƣơng và tình hình thực tiễn của địa phƣơng, đơn 

vị, đề nghị các ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất nhiệm vụ (Có thể đăng ký 

trực tiếp chủ trì thực hiện hoặc đề xuất với sở KH&CN để đặt hàng các nhà khoa học 

thực hiện) và tổng hợp theo Biểu mẫu đính kèm. Trong đó cần đặc biệt lƣu ý ghi rõ 

kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu sẽ phục vụ các mục tiêu, hoạt động công tác 

cụ thể, cơ quan, đơn vị, sẽ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 

sau khi nghiệm thu. 

 - Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng có thể là nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh hoặc đề nghị 

tỉnh đăng ký đặt hàng với Bộ KH&CN ở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ hoặc cấp Quốc gia. 

 - Đối với những nhiệm vụ do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao trực 

tiếp, các ngành, địa phƣơng chủ động đăng ký với Sở KH&CN để trình Hội đồng 

KH&CN tỉnh xem xét thực hiện nhƣ nhiệm vụ cấp tỉnh. Trƣờng hợp vƣợt quá khả 

năng giải quyết của ngành và địa phƣơng, đề nghị báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, 

http://www.caobang.gov.vn/content/quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ban-h%C3%A0nh-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-nhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-c%E1%BA%A5p-t%E1%BB%89nh-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ng%C3%A2n
http://www.caobang.gov.vn/content/quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ban-h%C3%A0nh-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-nhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-c%E1%BA%A5p-t%E1%BB%89nh-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ng%C3%A2n
http://www.dostbinhphuoc.gov.vn/getattachment/Thong-bao-moi/Ve-viec-%C4%91e-xuat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam/Mau-Phieu-de-xuat.doc.aspx


UBND giao cho Sở KH&CN trình Bộ KH&CN xem xét đăng ký xây dựng nhiệm vụ 

cấp Bộ, quốc gia. 

 b. Mẫu đăng ký: Theo Mẫu 02, 03, 04, 05. 

 2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp quốc 

gia): 

 a. Yêu cầu:  
 Các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất đăng ký nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN 

Cao Bằng trên cơ sở định hƣớng phát triển kinh tế của địa phƣơng, của các ngành, 

lĩnh vực. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng rộng rãi thành 

tựu khoa học và công nghệ, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tƣ trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ƣu tiên 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và xây dựng nông thôn 

mới; đặc biệt ƣu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công 

nghệ vào sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lƣợng và năng lực cạnh tranh 

của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có địa chỉ đầu ra rõ ràng, gắn với hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; chú trọng lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ 

thuộc các chƣơng trình quốc gia về KH&CN để giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ cuả 

các chƣơng trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; xây 

dựng các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các địa phƣơng, nhiệm vụ KH&CN theo 

hình thức PPP để huy động doanh nghiệp tham gia phát triển các sản phẩm trọng 

điểm, chủ lực của vùng theo chuỗi giá trị (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm). 

 b. Đối tượng đăng ký: Gồm tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

 c. Mẫu đăng ký: Theo mẫu 01, 05. 

 ( Lưu ý: Đối với các sở, ngành, huyện thành phố việc đề xuất phải được thông 

qua Hội đồng KHCN cấp huyện, thành phố hoặc cấp ngành). 

 3. Về các dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN 

vào nông thôn và miền núi:  

 Các dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào nông 

thôn, miền núi đƣợc thực hiện theo Thông tƣ số 07/2016/TT-BKHCN ngày 

22/4/2016 của Bộ trƣởng Bộ KH&CN Quy định quản lý Chƣơng trình Hỗ trợ ứng 

dụng chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông 

thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025. Các tổ chức KH&CN có 

nhu cầu chuyển giao công nghệ cho các địa phƣơng trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp đề xuất dự án đề nghị làm việc với Sở KH&CN để xem xét tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh lựa chọn cơ quan chuyển giao công nghệ, cơ quan chủ trì dự án, 

xây dựng dự án theo hƣớng dẫn gửi Bộ KH&CN theo quy định. Đặc biệt lƣu ý việc 

gắn với các sản phẩm: Sản phẩm quốc gia; Sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế 

phát triển ở địa phƣơng địa phƣơng; Sản phẩm OCOP. 

 a. Nội dung đề xuất: là dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định 

tại khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến 

bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, thông qua việc ứng dụng, chuyển giao 

các tiến bộ khoa học và công nghệ thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng 

vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, bao gồm:  

 + Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ 

phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của từng vùng miền, địa phương: 



 - Tiến bộ khoa học và công nghệ về giống mới và công nghệ nhân giống cây 

trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm; 

 - Quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng 

bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn với môi trƣờng công nghệ 

sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng tiên tiến; 

 - Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến 

nông sản, thực phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. 

Chú trọng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị gia tăng trong sản 

xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, dƣợc liệu cho vùng khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số; 

 - Công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học dùng để sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản; phân vi sinh; xử lý môi trƣờng; phòng trừ dịch bệnh; 

 - Công nghệ tƣới, tiêu cho các loại cây trồng, các giải pháp kỹ thuật cung cấp 

nƣớc ngọt, nƣớc sạch cho các vùng khan hiếm nƣớc; 

 - Quy trình, thiết bị máy móc trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ phục vụ 

phát triển công nghiệp nông thôn; 

 - Tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu dùng 

trong công nghiệp chế biến, xây dựng, dƣợc phẩm; 

 - Công nghệ, thiết bị xử lý nƣớc thải, rác thải sinh hoạt; công nghệ, thiết bị 

đồng bộ sử dụng năng lƣợng tái tạo; 

 - Công nghệ thông tin, truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học và công 

nghệ, thông tin thị trƣờng cho nông dân; 

 - Kết hợp khoa học và công nghệ tiên tiến với tri thức truyền thống trong khai 

thác, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế của các cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa 

phƣơng; 

 - Công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái. 

 + Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và 

doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ: 

 - Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học và 

công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển thị trƣờng theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự 

tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và ngƣời dân, trong đó doanh 

nghiệp là nòng cốt. 

 b. Hồ sơ đề xuất dự án (đáp ứng các yêu cầu theo hƣớng dẫn tại khoản 1 và  

khoản 2 Điều 14 của Thông tƣ số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bao gồm: 

 - Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA); 

 - Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT); 

 - Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN); 

 - Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-

HĐTCHTCN); 

 - Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ (theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 

Thông tƣ số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trƣởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ). Cụ thể, công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

 + Hƣớng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

https://www.vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/sao%202018/Thang%201/B1.1.docx
https://www.vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/sao%202018/Thang%201/B1.2.docx
https://www.vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/sao%202018/Thang%201/B1.3.docx
https://www.vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/sao%202018/Thang%201/B1.4.docx
https://www.vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/sao%202018/Thang%201/B1.4.docx


sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, địa 

phƣơng và mục tiêu của Chƣơng trình; 

 + Tiên tiến, có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp 

dụng rộng rãi tại địa phƣơng; 

 + Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các tổ 

chức và ngƣời dân nơi thực hiện dự án; 

 + Đƣợc công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đƣợc tạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia đã đƣợc đánh giá, 

nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc đƣợc Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho 

phép ứng dụng chuyển giao. 

 Các tổ chức, cá nhân đặt hàng, đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Cao Bằng, số 70 – phố Vƣờn Cam – TP 

Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng trƣớc ngày 20/3/2020 để Sở Khoa học và Công nghệ 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (kèm theo bản mềm theo địa chỉ email: 

philongcbdost@gmail.com). 

 Thông tin chi tiết các văn bản và biểu mẫu liên quan đƣợc đăng tải trên 

Website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng: 

http://www.khcncaobang.gov.vn  (mục Thông báo); hoặc liên hệ Văn phòng Sở Khoa 

học và Công nghệ, số điện thoại: 0912.130.290 (Phạm Phi Long). 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Nhƣ trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- Thƣờng trực HĐND tỉnh;   (để báo cáo) 

- Thƣờng trực UBND tỉnh; 

 

- Trang Thông tin điện tử tỉnh (để thông báo);  
- Trung tâm TT&TKKHCN (để thông báo);  
- Lƣu VT, VP.  

  

 Đoàn Hải Triều 

 

http://www.khcncaobang.gov.vn/


Phụ lục 1  

 

Các định hƣớng trọng tâm hoạt động nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ ƣu tiên năm 2021 

 

 Triển khai các hoạt động KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho 

nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý kinh tế, quản lý nhà 

nƣớc. Tái cơ cấu các chƣơng trình, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hƣớng lựa chọn 

và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ thực hiện 03 

đột phá chiến lƣợc để phát huy tối đa 08 lợi thế của tỉnh góp phần triển khai có hiệu 

quả các đề án: Đề án kết nối giao thông các cửa khẩu, khu, điểm du lịch trên địa bàn 

tỉnh; Đề án phát triển nông nghiệp thông minh; Đề án tổng thể phát triển các khu kinh 

tế cửa khẩu, cụ thể: 

 a) Lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn: 

 - Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống mới năng suất, chất lƣợng cao, 

chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận cho các đối tƣợng cây trồng chủ lực phục 

vụ trong nƣớc và xuất khẩu. 

 - Xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật theo hƣớng ứng dụng công nghệ 

cao, sản xuất hữu cơ gắn với chuỗi giá trị cho các đối tƣợng cây trồng chủ lực nhằm 

nâng cao năng suất, chất lƣợng, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm chi phí đầu vào, 

giảm phát thải khí nhà kính. 

 - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng độ phì nhiêu đất, nhu cầu dinh dƣỡng cho 

các cây trồng chủ lực phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững. 

 - Bảo tồn, phục tráng, khai thác và phát triển các giống cây trồng bản địa, đặc 

hữu, có lợi thế so sánh và giá trị kinh tế cao. 

 - Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực có năng suất, chất lƣợng cao; 

giống thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 - Phục tráng và phát triển một số giống vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế và lợi 

thế cạnh tranh cao. 

 - Nghiên cứu ứng dụng các quy trình công nghệ mới, tiên tiến, ƣu tiên công 

nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, tăng hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng; 

đảm bảo an toàn dịch bệnh hƣớng tới chăn nuôi an toàn sinh học. 

 - Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi theo chuỗi nhằm nâng cao 

giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất sản phẩm chăn nuôi. 

 - Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và cây lâm 

sản ngoài gỗ đạt hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với từng vùng trồng rừng trọng điểm. 

 - Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị sơ chế, bảo quản và 

chế biến sâu một số sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao chất lƣợng, giảm tổn thất sau 

thu hoạch. 

 - Triển khai thực hiện một số dự án nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng 

hóa ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện công nghệ cao, ƣơm tạo công nghệ; xây 

dựng mô hình và đầu tƣ sản xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lƣợng, tính năng 

vƣợt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trƣờng, có thể thay thế sản phẩm 



nhập khẩu (tập trung cho phát triển các khu, vùng và doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao). 

 - Nghiên cứu lựa chọn vùng nuôi trồng, khai thác, chế biến các cây dƣợc liệu 

quý hiếm; Phát triển và hiện đại hóa ngành dƣợc liệu; Nghiên cứu xây dựng hồ sơ 

dƣợc liệu giá trị cao đối với các dƣợc liệu quan trọng; Nghiên cứu, sản xuất một số 

thuốc và thực phẩm chức năng từ dƣợc liệu của tỉnh. Điều tra tổng thể các nguồn 

dƣợc liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế để có cơ sở phát triển và khai thác có hiệu quả 

theo hƣớng sản xuất hàng hóa. 

 b) Lĩnh vực dịch vụ, du lịch  

 - Tiếp tục nghiên cứu kinh tế, dự báo vận tải nhằm nâng cao trình độ công 

nghệ logistics, hợp lý hoá sản xuất, kho bãi trong vận tải, từng bƣớc hiện đại hoá 

phƣơng tiện vận tải, áp dụng các công nghệ và phƣơng thức vận tải tiên tiến, đặc biệt 

là vận tải đa phƣơng thức, logistics; Ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành 

quản lý, tổ chức giao thông, quản lý phƣơng tiện. Ứng dụng các kỹ thuật hiện đại 

trong lƣu kho, bảo quản hàng hóa; quản lý chất lƣợng hàng hóa trong giao dịch, mua 

bán, xuất nhập khẩu và các hoạt động biên mậu khác tại các cửa khẩu; Tiến hành các 

dự báo phục vụ kịp thời cho việc điều chỉnh chính sách trong quan hệ thƣơng mại với 

Trung Quốc tại các cửa khẩu. 

 - Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề kinh tế du lịch với đặc thù của Cao Bằng về 

điều kiện tự nhiên, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Nghiên cứu bảo tồn lễ hội và 

phát huy các giá trị văn hoá dân gian truyền thống của các dân tộc; nghệ thuật trình 

diễn dân gian, xây dựng các chƣơng trình nghệ thuật dân tộc quảng bá, phục vụ 

khách du lịch quốc tế; bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử và danh thắng 

tỉnh Cao Bằng (tập trung cho các khu di tích lớn, gắn với phát triển du lịch); 

 - Nghiên cứu tạo ra các dạng loại sản phẩm du lịch độc đáo của Cao Bằng theo 

hƣớng kết hợp giữa du lịch tham quan với du lịch nghỉ dƣỡng, chữa bệnh, giải trí, du 

lịch văn hóa tâm linh, du lịch hội thảo, du lịch cộng đồng, đảm bảo vệ sinh và môi 

trƣờng. Quy hoạch, thiết kế các tuyến, điểm du lịch, liên kết lữ hành trong và ngoài 

nƣớc có chất lƣợng cao; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ (trung tâm 

thƣơng mại – mua sắm, vui chơi, thể thao; trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế,…); sản phẩm lƣu niệm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực; biểu diễn thời trang, nghệ 

thuật dân tộc… 

 - Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa để quảng 

bá, xúc tiến, quản lý và nâng cao chất lƣợng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tạo chất 

lƣợng khác biệt, thƣơng hiệu và biểu tƣợng du lịch của Cao Bằng; Ƣu tiên ứng dụng 

khoa học công nghệ vào quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn 

cầu Cao Bằng và các di tích lịch sử, văn hoá khác. 

 c) Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 

 - Nghiên cứu lý luận và thực tiễn đảm bảo cung cấp luận cứ khoa học giúp cho 

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh hoạch định các chủ trƣơng, chính sách, quy hoạch, 

chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; triển khai và cụ thể hóa 

các đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh. 

 - Nghiên cứu những vấn đề quản lý, kinh tế, chính trị, pháp luật, lịch sử, văn 

hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh có kết hợp giữa truyền thống và hiện đại phục vụ 

cho việc phát triển nhanh và bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức và giáo dục 

truyền thống cách mạng cho nhân dân trong tỉnh góp phần giữ gìn và bảo tồn bản sắc 



văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh và giới thiệu hình ảnh của Cao Bằng với bên 

ngoài. 

  - Nghiên cứu các mô hình kinh tế đặc thù của Tỉnh (kinh tế du lịch, kinh tế 

biên mậu, vận tải, địa kinh tế…), mô hình nông thôn mới, các cơ chế chính sách xóa 

đói, giảm nghèo; Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, 

giải pháp tổ chức sản xuất trong các loại hình hợp tác xã, trang trại, kinh tế hộ và 

tổng kết thực tiễn các mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội, các vấn đề xã hội có tính bức 

xúc... diễn ra trong tỉnh. Nghiên cứu về thị trƣờng phục vụ phát triển sản xuất hàng 

hóa của tỉnh. 

 d) Các lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng: 

 - Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp KH&CN tiên tiến góp phần bảo vệ 

môi trƣờng, sinh thái phục vụ phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là sản xuất công nghiệp và du lịch; môi trƣờng trong chăn nuôi và nông 

thôn. 

 - Nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng công nghệ tái chế, tái sử 

dụng chất thải; xử lý chất thải, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; cải tạo, phục hồi và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; kiểm soát ô nhiễm, quan trắc, đánh giá chất lƣợng 

môi trƣờng và công nghệ dự báo, cảnh báo các biến đổi môi trƣờng; công nghệ thân 

thiện với môi trƣờng; công nghệ khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, 

tiết kiệm năng lƣợng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; các giải pháp cải thiện 

sức khỏe môi trƣờng, giảm thiểu tác hại của môi trƣờng đối với con ngƣời; phát triển 

và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong 

BVMT, phù hợp điều kiện Cao Bằng; 

      - Nghiên cứu xây dựng các giải pháp BVMT gắn kết với ứng phó biến đổi khí 

hậu; 

 đ) Các lĩnh vực khoa học công nghệ khác: 

 - Tiếp tục công tác điều tra cơ bản đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên 

(tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nƣớc...) phục vụ cho công tác quản lý và 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các 

nguồn lợi tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đất đai, đô thị; Điều tra, bảo tồn, lƣu giữ 

và khai thác hợp lý các nguồn gen quý hiếm của tỉnh. Nghiên cứu các giá trị cảnh 

quan, địa chất, địa lý phục vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nghiên 

cứu tiềm năng về đa dạng sinh học và các loại tài nguyên quý đang có nguy cơ cạn 

kiệt. 

 - Nghiên cứu ứng dụng năng lƣợng mới, năng lƣợng tái tạo... nhằm cải thiện 

môi trƣờng và đảm bảo nhu cầu điện cho các xã vùng sâu, vùng xa, ƣu tiên phát triển 

thủy điện, phong điện, địa nhiệt và năng lƣợng mặt trời… 

 - Tiếp tục đầu tƣ đổi mới công nghệ, nâng cấp trang thiết bị ngành khai thác và 

chế biến khoáng sản chuyển sang sản xuất theo quy trình tự động; Ứng dụng công 

nghệ khai thác hiện đại, chế biến tinh, nâng cao hệ số thu hồi và hiệu quả sử dụng 

tổng hợp trong khai thác khoáng sản   

 - Nghiên cứu các giải pháp KH&CN nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý và 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

 - Nghiên cứu các mô hình kết hợp giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển 

kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong bối cảnh hội nhập. 

 



  Phụ lục 2 

 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH /ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ KH&CN 

ĐÃ ĐƢỢC THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT 

 

Số 

TT 
Tên Chƣơng trình/ Đề án Số QĐ, ngày 

1 Chƣơng trình Quốc gia Nâng cao năng suất và chất 

lƣợng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt 

Nam đến năm 2020 (Chƣơng trình gồm 09 dự án 

thành phần, đƣợc giao cho 07 Bộ và UBND tỉnh/thành 

phố chủ trì) 

712/QĐ-TTg 

 ngày 21/5/2010 

2 Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nƣớc  

19/2014/QĐ-TTg  

ngày 05/3/2014 

3 Chƣơng trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2016-2025   

1747/QĐ-TTg  

ngày 13/10/2015 

4 Chƣơng trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020  

1062/QĐ-TTg  

ngày 14/6/2016 

5  Chƣơng trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 

2020  

2441/QĐ-TTg  

ngày 31/12/2010 

6 Chƣơng trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến 

năm 2020  

2457/QĐ-TTg  

ngày 31/12/2010
 

7 Chƣơng trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 

2020  

677/QĐ-TTg  

ngày 10/5/2011 

8 Chƣơng trình hợp tác nghiên cứu song phƣơng và đa 

phƣơng về KH&CN đến năm 2020  

538/QĐ-TTg  

ngày 16/4/2014 

9 Chƣơng trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ 

nƣớc ngoài đến năm 2020 

1069/QĐ-TTg  

ngày 04/7/2014 

10 Chƣơng trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm  

592/QĐ-TTg  

ngày 22/5/2012; 

1381/QĐ-TTg  

ngày 12/7/2016 

11 Chƣơng trình Phát triển thị trƣờng KH&CN đến năm 

2020 

2075/QĐ-TTg  

ngày 08/11/2013 

12 Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia 

đến năm 2025 

844/QĐ-TTg  

ngày 18/5/2016 

13 Đề án đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực KH&CN ở trong 

nƣớc và nƣớc ngoài bằng NSNN 

2395/QĐ-TTg  

ngày 25/12/2015 

14 Chƣơng trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen 

đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 

1671/QĐ-TTg  

ngày 28/9/2015 

15 Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến 

bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật TCĐLCL thuộc các 

317/QĐ-TTg  

ngày 15/3/2012 



tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

16 Đề án Tăng cƣờng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực 

đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt 

động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp giai đoạn 2017-2025 

2469/QĐ-TTg  

ngày 16/12/2016 

17 Chƣơng trình phát triển vật lý đến năm 2020 

 

380/QĐ-TTg  

ngày 14/3/2015 

18  Chƣơng trình phát triển khoa học và công nghệ trong 

4 lĩnh vực: hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái 

đất, khoa học biển giai đoạn 2017 - 2025 

562/QĐ-TTg ngày 

25/4/2017 

19 Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công 

nghệ từ nƣớc ngoài vào Việt Nam trong các ngành, 

lĩnh vực ƣu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hƣớng 

đến năm 2030 

1851/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 

 

20 Chƣơng trình Quốc gia về KH&CN phục vụ phát triển 

đô thị thông minh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025 

(Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt 

Nam giai đoạn 2018-2025) 

950/QĐ-TTg ngày 

01/8/2018 

21 Đề án “Tăng cƣờng, đổi mới hoạt động đo lƣờng hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh 

tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, 

định hƣớng đến năm 2030” 

996/QĐ-TTg ngày 

10/8/2018 

Lưu ý: Thông tin chi tiết về các Chương trình xem trên website của Chính phủ và 

Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN. 

 

 



Phụ lục 3 

 

DANH MỤC 

CÁC CHƢƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA 

 

Số 

TT 
Tên Chƣơng trình Mã số 

1 
Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội 

và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

KX.01/16-20 

2 Nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị KX.04/16-20 

3 
Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công 

nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử 

KC.01/16-20 

4 
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu 

mới 

KC.02/16-20 

5 
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng 

lƣợng 

KC.05/16-20 

6 
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi 

trƣờng và phòng tránh thiên tai 

KC.08/16-20 

7 
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý 

biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển 

KC.09/16-20 

8 
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến 

phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

KC.10/16-20 

9 
Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ của 

công nghiệp 4.0 (đến năm 2025) 

KC.4.0/19-25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

DANH MỤC 

CÁC CHƢƠNG TRÌNH /ĐỀ ÁN KH&CN CẤP NHÀ NƢỚC ĐƢỢC THỦ 

TƢỚNG CHÍNH PHỦ GIAO BỘ, NGÀNH TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

 

Số 

TT 
Tên Chƣơng trình/ Đề án Số Quyết định 

I Bộ Công thƣơng 

1 
Đề án phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng 

xạ trong công nghiệp đến năm 2020 

2078/QĐ-BCT 

ngày 29/4/2009  

2 
Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 

trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 

14/2007/QĐ-TTg  

ngày 25/01/2007 

3 

Chƣơng trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng 

điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dƣợc đến 

năm 2020 

61/2007/QĐ-TTg  

ngày 07/5/2007 

4 

Chƣơng trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia 

phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác 

và chế biến khoáng sản đến năm 2025 

259/QĐ-TTg  

ngày 22/02/2017  

5 
Dự án Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, 

hàng hóa ngành công nghiệp  

604/QĐ-TTg  

ngày 25/02/2012 

II Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 

Chƣơng trình trọng điểm phát triển và ứng dụng 

công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn đến năm 2020 

11/2006/QĐ-TTg  

ngày 12/01/2006 

2 
Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 

trong lĩnh vực Thuỷ sản 

97/2007/QĐ-TTg  

ngày 29/6/2007 

3 

Chƣơng trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2011-2015 (Tiếp tục giai đoạn 2016-

2020) 

27/QĐ-TTg  

ngày 05/01/2012 

4 
Đề án “Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức 

xạ trong nông nghiệp đến năm 2020”  

775/QĐ-TTg  

ngày 02/06/2010 

III Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

1 

Chƣơng trình khoa học và công nghệ ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trƣờng 

giai đoạn 2016-2020 

172/QĐ-BKHCN  

ngày 29/01/2016 

2 

Đề án “Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức 

xạ trong khí tƣợng, thủy văn, địa chất, khoáng sản 

và bảo vệ môi trƣờng đến năm 2020”  

899/QĐ-TTg  

ngày 10/6/2011 

IV Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

1 

Chƣơng trình khoa học và công nghệ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên 

kết vùng và hội nhập quốc tế 

965/QĐ-BKHCN  

ngày 26/4/2016 

2 
Chƣơng trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 

 838/QĐ-BKHCN  

ngày 12/4/2016 

V Đại học Quốc gia Hà Nội 

1 Chƣơng trình khoa học và công nghệ phục vụ phát 1746/QĐ-BKHCN 



triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc ngày 28/6/2013 

VI 
Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh 

1 
Chƣơng trình khoa học và công nghệ phục vụ phát 

triển bền vững vùng Tây Nam Bộ 2014-2020 

734/QĐ-BKHCN  

ngày 18/4/2014 

VII Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1 

Chƣơng trình khoa học và công nghệ “Nghiên cứu 

phát triển Khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới cản bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” 

888/QĐ-BKHCN  

ngày 04/5/2015 

VII Ủy ban Dân tộc 

1 

Chƣơng trình khoa học và công nghệ “Những vấn 

đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và 

chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” 

1641/QĐ-BKHCN 

ngày 29/6/2015 

VIII Bộ Y tế  

1 
Đề án “Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức 

xạ trong y tế đến năm 2020”  

1958/QĐ-TTg ngày 

04/11/2011 

 



 
 

 Mẫu 1 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT  

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP 

TỈNH NĂM 2021 

 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

2. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: đề tài khoa học và công nghệ, 

đề án khoa học hoặc dự án SXTN, dự án KH&CN): 

3. Mục tiêu: 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp 

bách,...) : 

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:  

6. Khả năng và địa chỉ áp dụng:  

7. Dự kiến hiệu quả mang lại:  

8. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ ..) 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

10. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN): 

10.1  Xuất xứ hình thành: 

(Nếu là Dự án SXTN cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài KHCN; kết quả khai 

thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả KH&CN chuyển giao). 

10.2  Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh 

nghiệp, cơ sở sx v.v...) 

11. Thông tin liên hệ:  (Tên, địa chỉ, điện thoại, email). 

 

                                          ..., ngày ... tháng... năm 20… 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 
* Ghi chú: 

- Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 

- Nếu là cá nhân đề xuất thì cần có xác nhận của tổ chức nơi cá nhân đề xuất công tác. 

 

 



 
 

Mẫu 2 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT 

ĐẶT HÀNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP TỈNH NĂM 2021 

(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện; tác động to lớn 

và ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh v.v...) 

Lưu ý: 

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cần 

trích dẫn đầy đủ; 

- Nếu là đề xuất đặt hàng từ nguồn đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức 

cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn đề xuất nhiệm vụ) 

3. Mục tiêu: 

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: (Mô tả dự kiến sản phẩm có 

thể đạt được, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật của sản phẩm; Ảnh hưởng của kết 

quả dự kiến đạt được đến nghiên cứu/sản xuất, đối tượng hưởng lợi từ kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Mô tả phương thức chuyển giao kết quả nghiên 

cứu đến người sử dụng tiếp theo) 

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: (Liệt kê các nội 

dung chính sẽ thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra) 

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo 

ra: Nêu rõ khả năng, hiệu quả, tác động của việc áp dụng kết quả nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ vào thực tế, dự báo nhu cầu ( địa điểm, quy mô, thời gian, đối tượng….) 

7. Yêu cầu đối với thời gian để đạt đƣợc các kết quả: 

8. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

9. Thông tin liên hệ:  (Tên, địa chỉ, điện thoại, email). 

Sở (ban, ngành, địa phƣơng, doanh nghiệp)..............  cam kết có phƣơng án sử 

dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.  

 

                                          ..., ngày ... tháng... năm 20… 
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO 

SỞ (BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG, 

DOANH NGHIỆP) 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 
* Ghi chú: 

- Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 

- Nếu là cá nhân đề xuất thì cần có xác nhận của tổ chức nơi cá nhân đề xuất công tác. 



 
 

Mẫu 3 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP TỈNH NĂM 2021 

(Dùng cho dự án SXTN) 

 

1. Tên dự án SXTN: 

2. Xuất xứ của Dự án SXTN (Từ một trong các nguồn sau: Kết quả của các đề 

tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao 

v.v...) 

3. Lý do đề xuất (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện; nhu cầu của 

sản xuất đời sống và khả năng ứng dụng rộng rãi v.v... 

Lưu ý: 

Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cần 

trích dẫn đầy đủ; 

Nếu là đề xuất đặt hàng từ nguồn đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức cá 

nhân cần tóm tắt ngắn gọn đề xuất nhiệm vụ) 

4. Mục tiêu: 

5. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt: 

6. Nhu cầu thị trƣờng (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao 

và thương mại hoá các sản phẩm của dự án) 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo 

ra: 

8. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện: 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

10. Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác 

nhau để thực hiện dự án; Phƣơng án triển khai thực hiện, 

11. Thông tin liên hệ:  (Tên, địa chỉ, điện thoại, email). 

Sở (ban, ngành, địa phƣơng, doanh nghiệp)..............  cam kết có phƣơng án sử 

dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.  

 

 

                                          ..., ngày ... tháng... năm 20… 
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO 

SỞ (BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG, 

DOANH NGHIỆP) 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 
* Ghi chú: 

- Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 

- Nếu là cá nhân đề xuất thì cần có xác nhận của tổ chức nơi cá nhân đề xuất công tác. 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT 

ĐẶT HÀNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 



 
 

Mẫu 4 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP TỈNH NĂM 2021 

(Dùng cho dự án khoa học và công nghệ) 

 

1. Tên dự án dự án khoa học và công nghệ (KH&CN): 

2. Xuất xứ hình thành: (Nêu rõ nguồn hình thành của Dự án KH&CN, tên Dự án 

đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan ...) 

3. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia 

quan trọng, Mức độ tác động đến phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương v.v...  

Lưu ý:  

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, nhà nước 

cần trích dẫn đầy đủ;  

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn) 

4. Mục tiêu: 

5. Nội dung KHCN chủ yếu (Mỗi nội dung đặt ra có thể hình thành được một 

hoặc một số đề tài, dự án SXTN)  

6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

cần đạt: 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

8. Yêu cầu về mặt thời gian thực hiện: 

9. Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả: 

10. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

11. Phƣơng án huy động các nguồn lực của cơ tổ chức, cơ quan dự kiến ứng 

dụng kết quả: (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các 

nguồn khác nhau để thực hiện dự án) 

12. Dự kiến hiệu quả của Dự án KH&CN : 

13. Hiệu quả kinh tế - xã hội: (Cần làm rõ đóng góp của Dự án KH&CN đối với 

các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các 

đóng góp khác...) 

14. Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (Tác động đối với lĩnh vực khoa học 

công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực 

nội sinh...) 

15. Thông tin liên hệ:  (Tên, địa chỉ, điện thoại, email). 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT 

ĐẶT HÀNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 



 
 

 

 Sở (ban, ngành, địa phƣơng, doanh nghiệp)..............  cam kết có phƣơng 

án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.  

 

 

                                          ..., ngày ... tháng... năm 20… 
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO 

SỞ (BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG, 

DOANH NGHIỆP) 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 
* Ghi chú: 

- Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 

- Nếu là cá nhân đề xuất thì cần có xác nhận của tổ chức nơi cá nhân đề xuất công tác. 

 

 

 



 
 

Mẫu 5 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH ĐỀ 

XUẤT, ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NĂM 2021 

 

 

TT Tên nhiệm 

vụ KH&CN 

Đơn vị đề 

xuất, đặt 

hàng 

Tính 

cấp 

thiết 

Mục tiêu, 

nội dung 

chủ yếu 

Dự kiến 

kết quả 

Dự kiến 

kinh phí 

Ghi 

chú 

1  

 

 

      

2  

 

 

      

 

….. 

 

 

 

      

 

 

 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT 

ĐẶT HÀNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 



 
 

B1.1- TMDA 

07/2016/TT-BKHCN 

MẪU THUYẾT MINH DỰ ÁN 

thuộc Chƣơng trình Nông thôn miền núi 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên Dự án:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Mã số: 

3. Cấp quản lý:  - Bộ Khoa học và Công nghệ:                

- Ủy quyền cho địa phƣơng quản lý:     

4. Thời gian thực hiện: . . . . . . .  tháng, từ tháng . . . . /20.. .   đến tháng 

. . . . /20.. .    

5. Dự kiến kinh phí thực hiện: . . . . . . . . .  triệu đồng 

Trong đó: 

  - Ngân sách sự nghiệp khoa học trung ƣơng: . . . . . . . .   triệu đồng 

  - Ngân sách địa phƣơng: . . . . . . . .   triệu đồng 

  - Nguồn khác: . . . . . . . .   triệu đồng 

Phƣơng thức khoán chi: 

- Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng:      

- Khoán chi từng phần:                             

6. Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án: 

Tên tổ chức:  

Địa chỉ:       

Điện thoại:     Fax: 

7. Chủ nhiệm Dự án:  

Họ, tên: 

Học hàm, học vị:      Chức vụ: 

Địa chỉ:       Điện thoại: 

E-mail:      CQ:  NR:  Mobile: 

8. Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:  

Tên cơ quan:  

Địa chỉ:      Điện thoại: 

9. Tính cấp thiết của dự án:  

Nêu tóm tắt về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng; 

chiến lƣợc, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh hoặc vùng.  

Trên cơ sở đó lựa chọn và phân tích mức độ cần thiết của dự án đối với chiến 

lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh hoặc vùng trong 

tƣơng lai. 

10. Tính tiên tiến và thích hợp của công nghệ đƣợc ứng dụng, chuyển giao: 

- Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các công nghệ đang đƣợc áp dụng tại 

địa phƣơng trong lĩnh vực dự án dự kiến triển khai;  

- Đặc điểm và xuất xứ của công nghệ dự kiến áp dụng. 

- Nêu tính tiên tiến của công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp 

dụng tại địa phƣơng. 

- Nêu tính thích hợp của công nghệ dự kiến áp dụng. 



 
 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

11. Mục tiêu: 

11.1.Mục tiêu chung: 

11.2. Mục tiêu cụ thể 

12. Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần 

triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu): 

- Mô tả công nghệ ứng dụng; 

- Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (xây dựng  mô hình, ứng 

dụng công nghệ tạo sản phẩm mới ...; 

- Liệt kê và mô tả nội dung, các bƣớc công việc cần thực hiện để giải quyết 

những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ tại địa phƣơng, tập 

huấn cán bộ kỹ thuật và nông dân.   

13. Giải pháp thực hiện: 

- Giải pháp về mặt bằng và xây dựng cơ bản (nếu có). 

- Giải pháp về đào tạo  

- Giải pháp về tổ chức sản xuất, trong đó làm rõ: 

  + Giải pháp về xây dựng mô hình dự án; 

  + Giải pháp thu hút, sử dụng lao động: Số lƣợng lao động trực tiếp, 

gián tiếp tham gia dự án và thu nhập hàng tháng. 

- Giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

- Giải pháp về nguồn vốn 

 + Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án trên cơ sở: 

 + Tổng kinh phí đầu tƣ cần thiết để triển khai dự án, trong đó nêu rõ vốn 

từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ƣơng, ngân sách sự nghiệp 

khoa học và công nghệ địa phƣơng, nguồn vốn khác (có văn bản pháp lý kèm 

theo). 

- Giải pháp thu hút cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thƣờng 

xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hƣớng dẫn, 

chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án (nếu có). 

14. Tiến độ thực hiện: 

TT Các nội dung, công việc 

thực hiện chủ yếu  

 

Sản 

phẩm  

phải đạt     

Thời gian  

(BĐ-KT) 

Cơ quan thực 

hiện 

(ghi rõ đơn vị chủ 

trì, đơn vị phối 

hợp) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

15. Sản phẩm của dự án: 

15.1.Nêu sản phẩm cụ thể của dự án: 

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Chú thích 

1 2 3 4 



 
 

1    

2    

3    

 

15.2.Phƣơng án phát triển sau khi kết thúc dự án: 

 

16.   Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi: 

TT Nguồn kinh phí Tổn

g số 

Trong đó 

  Thuê 

khoán 

chuyê

n môn 

và đào 

tạo 

Nguyên,vậ

t liệu, năng 

lƣợng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng 

cơ 

bản 

Chi 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tổng kinh phí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong đó:       

 Ngân sách SNKH 

&CN TW 

      

 Ngân sách SNKH 

&CN ĐP 

      

 Nguồn ngân sách 

khác 

      

 Các nguồn vốn khác       

 - Tự có       

 - Khác (vốn huy 

động, ...) 

      

  

 

      

17. Hiệu quả kinh tế - xã hội:  

17.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp của dự án: 

- Hiệu quả kinh tế: đánh giá tính tiên tiến của sản phẩm tạo ra, ƣớc tính hiệu quả 

kinh tế bằng số lƣợng, hoặc bằng tiền; 

- Hiệu quả về xã hội: (xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giải quyết việc làm 

cho bao nhiêu lao động, mức thu nhập tăng như thế nào so với trước khi thực 

hiện dự án) 

- Đánh giá hiệu quả thu hút cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm 

việc thƣờng xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để 

hƣớng dẫn, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án (nếu có) 

- Khả năng và kế hoạch mở rộng của dự án: 

 

 



 
 

 

Ngày....tháng....năm 20... 

Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 Ngày....tháng....năm 20... 

Tổ chức chủ trì dự án 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ngày....tháng....năm 20... 

Sở Khoa học và Công nghệ 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

Ngày .... tháng     năm 20... 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Đối với dự án TW quản lý) 

( Ký tên, đóng dấu) 
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GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI 

 

 Khoản 1. Kinh phí hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

Triệu đồng 

TT Nội dung Kinh phí 

Tổng NSTW NSĐP Khác 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

 

          

          

          

          

Cộng         

 

 Khoản 2. Đào tạo, tập huấn 

Triệu đồng 

TT Nội dung  Tổng kinh phí Kinh phí 

NSTW  NSĐP Khác 

Tổng Khoán chi Không 

khoán 

chi 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

 

          

          

          

          

 Cộng                                                      

  



 
 

Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng 

Triệu đồng 

TT Nội 

dung 

Đơn 

vị  

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Nguồn vốn 

NSTW NSĐP Khác 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

 

3.1 Nguyên, 

vật liệu 

           

3.2 Dụng 

cụ, phụ 

tùng 

           

3.3 Năng 

lƣợng, 

nhiên 

liệu 

           

  - Than            

  - Điện KW/h           

  - Xăng, 

dầu 

           

  - Nhiên 

liệu 

khác 

 

 

 

          

 Cộng         

 

 

 

 



 
 

 

 Khoản 4. Thiết bị, máy móc chuyên dùng 

  

Triệu đồng 

TT Nội dung Đơn 

vị  

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Nguồn vốn 

NSTW NSĐP Khác 

Tổng Khoán chi Không 

khoán chi 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

 

4.1 Mua 

thiết bị 

công 

nghệ 

           

4.2 Khấu 

hao thiết 

bị 

           

4.3  Vận 

chuyển 

lắp đặt 

           

 Cộng         

 

 Khoản 5. Xây dựng cơ bản 

Triệu đồng 

TT Nội dung Kinh phí Nguồn vốn 

NSĐP Khác 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán chi 

5.1 Chi phí xây dựng ……m
2
 nhà xƣởng,      



 
 

phòng nhân giống, nhà kính, nhà lƣới, 

vƣờn ƣơm 

5.2 Chi phí sửa chữa …… m
2
 nhà xƣởng      

5.3 Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống 

nƣớc 

     

 Cộng      

  Khoản 6. Công lao động  

Triệu đồng 

TT Nội dung Số 

lƣợng 

(ngƣời) 

Số 

công  

Đơn 

giá  

Kinh 

phí  

Nguồn vốn 

NSTW NSĐP Khác 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

 

1 Kỹ sƣ            

1.1 Kỹ sƣ chỉ đạo             

1.2 ......................            

2 Kỹ thuật viên             

2.1 Kỹ thuật viên chỉ 

đạo và thực hiện 

nội dung công 

nghệ  

           

2.2 Kỹ thuật viên chỉ 

đạo và thực hiện 

nội dung công 

nghệ ...... 

           

3 Lao động đơn 

giản 

           



 
 

3.1 Lao động đơn 

giản thực hiện nội 

dung  

           

3.2 Lao động đơn 

giản thực hiện nội 

dung  

           

3.3 ..............            

 Cộng            

 

 

 

 

 Khoản 7. Chi khác 

Triệu đồng 

TT Nội dung Kinh phí Nguồn vốn 

NSTW NSĐP Khác 

Tổng Khoán chi Không 

khoán chi 

Tổng Khoán 

chi 

Không 

khoán 

chi 

 

7.1 Công tác phí          

7.2 Quản lý cơ sở          

7.3 Chi phí đánh giá, kiểm 

tra, nghiệm thu 

        

 - Chi phí kiểm tra, 

nghiệm thu mô hình 

        

 - Chi phí tự đánh giá kết 

quả thực hiện (nghiệm 

thu cơ sở) 

        



 
 

 - Chi phí nghiệm thu cấp 

tỉnh 

        

7.4 Chi khác         

 - Thông tin, tuyên truyền          

 - Tiếp thị, quảng cáo         

 - Hội thảo          

 - Hội nghị         

 - In ấn tài liệu, văn 

phòng phẩm 

        

7.5 Phụ cấp Chủ nhiệm dự 

án 

        

 Cộng         



 
 

B1.2-HĐTCCT 

07/2016/TT-BKHCN 

  

 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

 

Tên tổ chức:  

 

Năm thành lập: 

 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                                               Fax: 

Email: 

Chức năng nhiệm vụ và loại hình sản xuất, kinh doanh (minh chứng các lĩnh vực liên 

quan đến dự án đề xuất) 

 

 

Tổng số cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung 

dự án của tổ chức 

 

Tiến sỹ: 

Thạc sỹ: 

Đại học: 

Cao đẳng và trung cấp kỹ thuật: 

 

Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến việc tiếp nhận và triển 

khai công nghệ của Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm dự án (nêu thành tựu cụ thể trong 

tiếp nhận, triển khai công nghệ và chỉ đạo sản xuất kinh doanh) 

 

Cơ sở vật chất kỹ thuật và những lợi thế để thực hiện dự án  

Nhà xƣởng, điều kiện về mặt bằng triển khai dự án: 

 

Thiết bị máy móc sẵn có phục vụ cho việc triển khai dự án: 

 

Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách) để thực hiện dự án 

Vốn tự có: ..................... triệu đồng  

Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng  

 

.........., ngày ....... tháng ...... năm 20... 

THỦ TRƢỞNG 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN 

 



 
 

B1.3-LLKHCN 

07/2016/TT-BKHCN 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN 

 

A. Thông tin chung về cá nhân chủ trì dự án  

Họ và tên: 

Ngày tháng năm sinh: 

Nam, nữ: 

Địa chỉ 

Điện thoại:             CQ:                 NR:                       Mobile:    

Fax:                                              Email: 

Chức vụ:                      

B. Trình độ đào tạo 

1. Trình độ chuyên môn 

Học vị/học hàm:  

Năm nhận bằng: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Quá trình, nơi và chuyên ngành đào tạo: 

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành 

Lĩnh vực: 

Năm: 

Nơi đào tạo:  

C. Kinh nghiệm về quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tiếp nhận, triển khai công 

nghệ  

Số năm kinh nghiệm: 

Số dự án đã chủ trì tiếp nhận và triển khai: 

TT Tên dự án Tên tổ chức chủ trì Năm bắt đầu-kết thúc 

1.    

2.    

D. Thành tựu hoạt động trong công tác tổ chức tiếp nhận, chuyển giao, triển khai 

công nghệ và sản xuất kinh doanh khác 

 

 

 

 

                                                                 ............., ngày ....... tháng ....... năm .......... 

 

CƠ QUAN NƠI LÀM VIỆC CỦA 

CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN 

(xác nhận và đóng dấu) 

 

CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN 

(Họ tên và chữ ký) 

 



 
 

B1.4-HĐTCHTCN 

07/2016/TT-BKHCN 

 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỦA TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

  

Tên tổ chức:  

 

Năm thành lập: 

 

Địa chỉ: 

 

Điện thoại:                                           Fax:                       Email: 

Chức năng nhiệm vụ và loại hình hoạt động khoa học và công nghệ hoặc sản xuất 

kinh doanh liên quan đến dự án: 

 

 

 

Xác nhận về các quy trình công nghệ cần hỗ trợ ứng dụng:  

 

 

 

Tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung dự 

án của tổ chức: 

 

Tiến sỹ: 

Thạc sỹ: 

Đại học: 

 

Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến các quy trình công 

nghệ cần chuyển giao của các cán bộ trực tiếp tham gia dự án (nêu lĩnh vực chuyên 

môn, số năm kinh nghiệm, thành tựu tiếp nhận, triển khai công nghệ và chỉ đạo sản 

xuất kinh doanh) 

 

 

 

.................., ngày ....... tháng ...... năm 20... 

THỦ TRƢỞNG 

TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

(ký tên, đóng dấu) 
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