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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /TB-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện  

nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2020 (lần 2) 

 

Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (đợt 1). 

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ra 

Thông báo số 307/TB-SKHCN về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1). Tuy nhiên, đến hết thời gian 

nhận hồ sơ là ngày 20 tháng 5 năm 2020 có 01 nhiệm vụ không có hồ sơ tham gia 

tuyển chọn. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tiếp tục thông báo 

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1, 

năm 2020 (lần 2) đối với 01 nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ KH&CN được tuyển chọn (Có danh 

mục đính kèm công văn này). 

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN 

1. Thành phần hồ sơ gồm: 

 1.1. Bản sao Quyết định thành lập tổ chức chủ trì hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì (nếu có).  

 1.2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (B1-

ĐON). 

 1.3. Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (B2-2a-TMĐTCN). 

 1.4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (B3-1-LLTC). 

 1.5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng 

ký tham gia nghiên cứu chính nhiệm vụ KH&CN, có xác nhận của cơ quan quản 

lý nhân sự theo mẫu (B3-2- LLCN). 

 1.6. Lý lịch khoa học của chuyên gia kèm theo giấy xác nhận về mức 

lương chuyên gia (nếu thuê chuyên gia) theo mẫu (PL3-LLCG). 

 1.7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của tổ chức tham gia phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (B4-PHNC). 
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 1.8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học công nghệ, trang 

thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có 

đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác). 

1.9. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu. 

 1.10. Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ KH&CN có nội 

dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu). 

 1.11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức tham gia tuyển chọn, giao trực 

tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ. 

(Các biểu mẫu được đăng tải trên website: http://khcncaobang.gov.vn) 

* Một số lưu ý khi xây dựng hồ sơ: 

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo chi tiết toàn bộ nội dung, 

khối lượng công việc cần triển khai; nhân lực thực hiện; nguyên nhiên liệu cần thiết; 

các sản phẩm KH&CN, đề xuất phương án xử lý tài sản (nếu có); các hoạt động liên 

quan và kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của nhiệm vụ. 

- Dự toán kinh phí chi tiết được xây dựng tương ứng với khối lượng nội 

dung công việc theo thuyết minh trên cơ sở các quy định hiện hành, theo Thông 

tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài 

chính và Bộ KH&CN; Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số định mức xây dựng dự 

toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và định mức kinh tế kỹ thuật của từng lĩnh 

vực liên quan đến nhiệm vụ KH&CN.  

Khi xây dựng dự toán cần đưa ra các căn cứ cụ thể, trường hợp không có 

định mức chi thì cần thuyết minh cụ thể để làm căn cứ thẩm định. Dự toán kinh 

phí được đóng thành quyển riêng có đính kèm bản sao các văn bản quy định về 

định mức chi. 

- Yêu cầu trong từng nhiệm vụ cụ thể có liên quan, cần có sự phối kết hợp với 

các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã… trong và ngoài tỉnh 

tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bao tiêu sản phẩm và tiếp nhận các kết quả 

của nhiệm vụ sau khi kết thúc để áp dụng vào sản xuất.  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ phải có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn 

hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với 

nhiệm vụ trong 05 năm gần đây; là người chủ trì xây dựng và bảo vệ thuyết minh 

nhiệm vụ KH&CN; có đủ khả năng tổ chức thực hiện và đảm bảo thời gian để 

chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu; không chủ trì nhiệm vụ KH&CN nào do 

tỉnh Cao Bằng quản lý tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

2. Số lượng hồ sơ: 

Tổ chức tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN gửi hồ sơ đến 

Sở Khoa học và Công nghệ, bao gồm: Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký 
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trực tiếp) và 10 bản sao được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên 

ngoài ghi rõ: 

- Tên nhiệm vụ KH&CN tham gia tuyển chọn; 

- Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 

- Họ tên của cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN và danh sách 

những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN(chỉ ghi danh sách cá 

nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp); 

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. 

III. Thời hạn nhận hồ sơ 

Các tổ chức nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 01 tháng 7 năm 2020 theo địa 

chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng, 70 Vườn Cam, phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng 

hoặc gửi qua bưu điện (trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện thì thời gian được tính 

là ngày ghi trên dấu của Bưu điện).  

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân có quyền rút hồ sơ 

đã nộp để thay thế bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay đổi hồ 

sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định. 

Văn bản bổ sung là một bộ phận cấu thành của hồ sơ.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ: 

- Về nội dung: Phòng Quản lý khoa học. Điện thoại: 02063.853.275. 

- Về kinh phí: Văn phòng Sở. Điện thoại: 02063.854.334. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được hồ sơ tham gia tuyển chọn 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Trung tâm ỨDTB KH&CN (Đăng trên website); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 
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DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SKHCN, ngày       tháng 6 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng)  
 

T

T 

Tên nhiệm 

vụ KH&CN 
Định hướng mục tiêu Nội dung chủ yếu 

Yêu cầu đối với 

kết quả 

Thời gian, 

hình thức 

thực hiện 

1 Nghiên cứu, 

bảo tồn, 

phục tráng 

và phát triển 

giống lúa 

nếp cẩm bản 

địa tại huyện 

Bảo Lâm, 

tỉnh Cao 

Bằng. 

Mục tiêu chung: Phục tráng, 

bảo tồn nguồn gen giống lúa 

nếp cẩm bản địa làm cơ sở tiến 

tới xây dựng thương hiệu lúa 

nếp cẩm Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Phục tráng giống lúa nếp cẩm 

bản địa để chọn dòng có năng 

suất cao, chất lượng tốt. 

- Hoàn thiện quy trình thâm 

canh giống lúa nếp cẩm bản 

địa. 

- Xác định hàm lượng dinh 

dưỡng của giống lúa nếp cẩm 

bản địa. 

- Chuyển giao quy trình kỹ 

thuật nhân giống cho cán bộ 

khuyến nông và nông dân. 

- Xây dựng mô hình thử 

nghiệm sản xuất lúa nếp cẩm 

tại huyện Bảo Lâm: 5ha 

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, mẫu 

giống... về tình hình sản xuất, bảo tồn, phát triển của 

giống lúa nếp cẩm bản địa tại huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng. 

Nội dung 2: Phục tráng và chọn lọc giống lúa nếp 

cẩm bản địa tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng theo 

Tiêu chuẩn quy định. 

+ Phục tráng và chọn lọc giống; 

+ Xây dựng bản mô tả đặc trưng của giống lúa nếp 

cẩm bản địa tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; 

+ Phân tích hàm lượng dinh dưỡng cơ bản của 

giống lúa nếp cẩm bản địa tại huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng; 

+ Hoàn thiện quy trình sản xuất và thâm canh 

giống lúa nếp cẩm bản địa tại huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng; 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa 

nếp cẩm bản địa tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng, quy mô 5ha. 

Nội dung 4: Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ 

thuật và hội nghị đầu bờ. 

 - Chọn lọc được 

giống lúa nếp 

cẩm nguyên 

chủng. 

 - Hoàn thiện 

được quy trình 

sản xuất giống 

nguyên chủng và 

quy trình thâm 

canh. 

 - Xây dựng mô 

hình 5ha, năng 

suất dự kiến: 30-

35 tạ/ha. 

 - Giống lúa nếp 

cẩm bản địa Bảo 

Lâm được chứng 

nhận giống lúa 

thuần đặc sản. 

- Thời 

gian thực 

hiện: 36 

tháng 

- Hình 

thức thực 

hiện: 

Tuyển 

chọn 

(Ấn định Danh mục tuyển chọn gồm 01 nhiệm vụ) 
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