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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 274/SKHCN-QLKH 

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ  

khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018 

và cấp Quốc gia năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày  24 tháng 7 năm 2017 

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………… 

 

Thực hiện Công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/02/2017 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân 

sách KH&CN năm 2018.  

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc 

gia năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị đơn vị đề 

xuất đặt hàng (bao gồm các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) đề xuất đặt 

hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019, bao gồm: 

- Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

- Dự án sản xuất thử nghiệm; 

- Mô hình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện, cơ sở. 

Về một số yêu cầu: 

- Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất đặt hàng phải có tính mới, có giá 

trị khoa học và thực tiễn đối với phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội; 

đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, có tính khả thi và có địa chỉ, đủ điều kiện ứng 

dụng thông qua cam kết của đơn vị đề xuất đặt hàng;  

- Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất đặt hàng phải được ít nhất 2/3 số 

thành viên Hội đồng KH&CN tư vấn xét chọn nhiệm vụ KH&CN tại phiên 

họp bỏ phiếu "Đề nghị thực hiện" và số thành viên này bảo đảm không ít hơn 

1/2 tổng số thành viên Hội đồng (Hội đồng do Thủ trưởng Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình quyết định thành lập). Thứ tự ưu tiên 

đối với các nhiệm vụ được sắp xếp dựa trên số lượng phiếu "Đề nghị thực 

hiện" của Hội đồng.  
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- Đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 

và tương đương, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) có trách nhiệm đảm bảo: cam đoan nhiệm vụ đề 

xuất đặt hàng không trùng lặp với nhiệm vụ thuộc các chương trình khác nhau 

đã, đang phê duyệt và thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý; cam đoan đảm bảo 

kinh phí và các nguồn lực khác để tổ chức ứng dụng kết quả KH&CN vào thực 

tiễn sau khi kết thúc. 

- Đơn vị đề xuất đặt hàng không đồng nghĩa là cơ quan chủ trì nhiệm vụ 

KH&CN. 

- Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm sẽ được tuyển chọn hoặc giao trực tiếp 

theo quy định hiện hành. 

- Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng (có mẫu kèm theo) 

- Văn bản đề xuất đặt hàng xin gửi về theo địa chỉ:  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình 

(17A Quang Trung - Thành phố Đồng Hới) 

Đồng thời theo Email: quanlykhoahocqb@yahoo.com trước ngày 

30/8/2017. 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3821686 - 0232.3827203. 

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo và mong nhận được sự 

hợp tác của các quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:       

- Theo danh sách; 

- Lưu VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Lý 
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MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 

Tên đơn vị đề xuất đặt hàng 
(1)

:  

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2018 VÀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2019 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình 
 

 (Đơn vị đề xuất đặt hàng …) đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau: 

I. ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2018: 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

1.1. Thuộc lĩnh vực/chương trình: 

1.2. Lý do đặt hàng: (Tính cấp thiết, tính mới, giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và 

tính khả thi): 

1.3. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

1.4. Cam đoan tổ chức triển khai ứng dụng kết quả KH&CN sau khi kết thúc: 

1.4.1. Đơn vị ứng dụng (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nhân lực, phương tiện, thiết 

bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác để tổ chức triển khai ứng dụng): 

1.4.2. Địa chỉ ứng dụng: 

1.4.3. Nguồn kinh phí tổ chức triển khai ứng dụng: (Cam đoan đảm bảo nguồn 

vốn, kinh phí để tổ chức triển khai ứng dụng kết quả KH&CN sau khi kết thúc): 

1.5. Địa chỉ liên hệ:  

2. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

Tương tự như trên (2.1;  2.2;  2.3;  2.4;  2.4.1;  2.4.2;  2.4.3; 2.5) 

…v.v…. 

II. ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA NĂM 

2019: 

Tương tự như trên (1;  1.1;  1.2;  1.3;  1.4;  1.4.1;  1.4.2;  1.4.3;  1.5) 

…v.v…. 
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III. TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG CÁC NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2018 VÀ CẤP QUỐC 

GIA NĂM 2019: 

 

STT Tên nhiệm vụ KH&CN Thuộc lĩnh vực Lý do 
Dự kiến hiệu 

quả mang lại 

I Cấp tỉnh năm 2018    

 ………………..    

 ………………...    

 …………………    

II Cấp Quốc gia năm 

2019 

   

 ……………………    

 ……………………    

 ……………………    

 

IV. CÁC VĂN BẢN YÊU CẦU KÈM THEO: 

Các văn bản gốc (hoặc bản sao có công chứng) kèm theo bao gồm: 

1. Quyết định thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn xét chọn nhiệm vụ 

KH&CN của đơn vị đề xuất đặt hàng (bao gồm các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình); 

2. Biên bản họp Hội đồng KH&CN tư vấn xét chọn nhiệm vụ KH&CN 

(phải có Chủ tịch Hội đồng). 

 

V. CAM ĐOAN: 

(Đơn vị đề xuất đặt hàng…..) cam đoan các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng nói 

trên không trùng lặp với các nhiệm vụ thuộc các chương trình khác nhau đã, 

đang phê duyệt và thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý; cam đoan đảm bảo kinh 

phí và các nguồn lực khác để tổ chức ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn 

sau khi kết thúc. 

       ………..., ngày…….tháng….năm 2017 

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

 

 

 
 

(1)
: Đơn vị đề xuất đặt hàng là các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

 


