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Số:          /SKHCN-QLKH 
“V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ  

khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2020 

và cấp Nhà nước năm 2021” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày     tháng     năm 2019 

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………… 

 

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Sở, ban, ngành 

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

tỉnh Quảng Bình đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ, cụ thể như sau: 

1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020, bao gồm: 

- Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

- Dự án sản xuất thử nghiệm; 

- Mô hình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nƣớc năm 2021, bao gồm: 

- Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội cấp Nhà nước. 

- Nhiệm vụ KH&CN về Quỹ Gen. 

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước. 

- Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi. 

- Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư. 

- Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết ở địa phương. 

3. Yêu cầu: 

3.1. 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. 

3.2. Nội dung các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải phù hợp với 

“Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” 

ban hành kèm theo Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của 



UBND tỉnh và Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc ph  

 uyệt  ảo t n đa   ng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 202 , t m nhìn đến 

năm 2040; Quyết định 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ KH&CN về 

việc ph   uyệt phư ng hướng, mục ti u, nhiệm vụ    CN ch  yếu giai đo n 

2016-2020 và Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ph   uyệt Chiến lược phát triển    CN giai đo n 2016-2020. 

3.3. Đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN được quy định tại Khoản 

1 Điều 9 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND (gồm các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 

và tương đương, UBND các huyện, thành phố 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. 

Các đề xuất đặt hàng không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 9 

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sẽ không được tổng hợp vào Danh mục trình 

Hội đồng xác định nhiệm vụ cấp tỉnh xem xét. 

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

KH&CN. 

3.4. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm sẽ được tuyển chọn hoặc xét chọn theo 

quy định hiện hành. 

3.5. 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: ly12979@yahoo.com trƣớc ngày 20/9/2019. 

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. 

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 

 

mailto:ly12979@yahoo.com


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 2020 VÀ CẤP NHÀ NƢỚC NĂM 2021 

 

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

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

nghệ cấp tỉnh năm 2020 và cấp Nhà nước năm 2021, cụ thể như sau: 

I. ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2020: 

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  ảo đáp ứng y u c u về nhân lực, phư ng tiện, thiết 

 ị, c  sở vật chất kỹ thuật và các ngu n lực khác để tổ chức triển khai ứng  ụng): 

1.4.2. Địa chỉ ứng dụng: 

1.4.3. Nguồn kinh phí tổ chức triển khai ứng dụng: (Cam đoan đảm  ảo ngu n 

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

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) 

…v.v…. 

II. ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP NHÀ NƢỚC NĂM 

2016: 

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

…v.v…. 

 

 



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

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2020 VÀ CẤP NHÀ 

NƢỚC NĂM 2021: 

 

STT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Thuộc lĩnh 

vực 
Lý do 

Dự kiến hiệu 

quả mang lại 

I Cấp tỉnh năm 2020    

 ………………..    

 ………………...    

 …………………    

II Cấp Nhà nƣớc năm 

2021 

   

 ……………………    

 ……………………    

 ……………………    

 

  IV. CAM ĐOAN: 

(Đ n 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 2019 

     THỦ TRƢỞNG 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, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN 

CẤP TỈNH NĂM 2020 VÀ CẤP NHÀ NƢỚC NĂM 2021 

 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ 

I Sở, ban, ngành cấp tỉnh  

1.  Sở Công Thương  

2.  Sở Nông nghiệp và PTNT  

3.  Sở Xây dựng  

4.  Sở Giao thông Vận tải  

5.  Sở Tài nguyên và Môi trường  

6.  Văn phòng Tỉnh ủy  

7.  Văn phòng UBND tỉnh  

8.  Sở Kế hoạch và Đầu tư  

9.  Sở Tài chính  

10.  Sở Giáo dục và Đào tạo  

11.  Sở Y tế  

12.  Sở Thông tin và Truyền thông  

13.  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba – 

Đồng Hới 
 

14.  Ban Quản lý Vườn Quốc gia PN – KB  

15.  Sở Văn hóa và Thể thao  

16.  Sở Du lịch  

17.  Trung tâm Ứng dụng và Thống kê 

KH&CN – Sở KH&CN 

 

Đề xuất nhiệm vụ để Sở 

   CN đề xuất đặt hàng 18.  18.1. Chi cục TC-ĐL-CL 

18.2. Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử 

nghiệm – Sở KH&CN 

II Huyện ủy, UBND huyện, thành phố  

19.  Huyện ủy Lệ Thủy  

20.  UBND huyện Lệ Thủy  

21.  Huyện ủy Quảng Ninh  

22.  UBND huyện Quảng Ninh  

23.  Huyện ủy Bố Trạch  

24.  UBND huyện Bố Trạch  

25.  Huyện ủy Quảng Trạch  

26.  UBND huyện Quảng Trạch  

27.  Huyện ủy Tuyên Hóa  

28.  UBND huyện Tuyên Hóa  

29.  Huyện ủy Minh Hóa  

30.  UBND huyện Minh Hóa  

31.  Thị ủy Ba Đồn  

32.  UBND thị xã Ba Đồn  

33.  Thành ủy TP. Đồng Hới  

34.  UBND TP. Đồng Hới  

III Các Doanh nghiệp  



35.  Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp 

Long Đại 
 

36.  Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp 

Bắc Quảng Bình 
 

37.  Công ty TNHH MTV Lệ Ninh  

38.  Công ty TNHH MTV Việt Trung  

39.  Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình  

40.  Công ty xi măng Cosevco Sông Gianh  

41.  Công ty Sông Gianh  

42.  Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình  

43.  Công ty CP Tổng công ty Nông nghiệp 

Quảng Bình 
 

44.  Công ty Cổ phần Thanh Hương  

45.  Công ty Cổ phần nước khoáng Bang  

46.  Công ty Cổ phần Gốm Sứ và xây dựng 

Cosevco Quảng Bình 
 

IV Các t   ng,  iện nghi n c u  

47 Trường Đại học Quảng Bình  

48 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nông 

nghiệp 
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