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

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

Số:          /TB-SKHCN 

 

Cao Bằng, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

đặt hàng bổ sung thực hiện từ năm 2022 đối với Dự án “Tạo lập, quản lý  

và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Miến dong Án Lại cho sản phẩm  

miến dong của huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng”  

 

 Căn cứ Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2030; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 

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

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

Bằng; 

 Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh đặt hàng (đột xuất) bổ sung thực hiện từ năm 2022, 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo giao trực tiếp tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng bổ sung thực hiện từ năm 

2022 như sau:  

 1. Tên nhiệm vụ KH&CN: Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn 

hiệu chứng nhận “Miến dong Án Lại” cho sản phẩm miến dong của huyện Hoà 

An, tỉnh Cao Bằng” (nội dung yêu cầu như Danh mục theo Quyết định số 

1020/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 gửi kèm theo Thông báo này).  

 2. Tổ chức được giao trực tiếp: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ tỉnh Cao Bằng. 

 Tổ chức được giao trực tiếp nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN và nộp về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Cao Bằng, cụ thể: 

 (i) Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN, gồm: 

 - Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập đơn vị; 

 - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu); 

 - Thuyết minh dự án khoa học và công nghệ (theo mẫu); 
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 - Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

 - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ 

quan quản lý nhân sự; 

 - Lý lịch khoa học của chuyên gia (trong trường hợp đề xuất nhiệm vụ có 

thuê chuyên gia); 

 - Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong trường hợp nhiệm vụ có đơn vị 

phối hợp thực hiện); 

 - Báo giá các thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần 

thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 

30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

 - Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ 

quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức 

chủ trì); 

 - Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng 

trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:  

 + Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ 

chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ; 

 + Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động 

vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp 

vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm 

vụ; 

 + Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các 

tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn 

hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng 

thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ 

sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm 

bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ. 

- Tài liệu liên quan khác (nếu tổ chức đăng ký giao trực tiếp thấy cần thiết 

bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ 

thông tin trong quá trình xét giao trực tiếp và thẩm định nhiệm vụ). 

     * Các biểu mẫu hồ sơ tải tại Cổng thôn tin điện tử thành phần của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: 

                     http://www.sokhcn.caobang.gov.vn. 

http://www.langson.gov.vn/khcn/
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 (ii) Số lượng hồ sơ: Túi hồ sơ gồm 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao. 

 (iii) Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/9/2022. 

 (iv) Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. 

 Địa chỉ: Km 3, Nà Cáp, Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng. 

 Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ. 

 Điện thoại: 0206.3859582 – 0912944188 (Bà Bế Thị Bình – Trưởng 

phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ).   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trung tâm ƯDTBKHCN;  

- Văn phòng Sở; 

- Cổng TTĐT thành phần của Sở KH&CN; 

Website Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, QLCN&SHTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 
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