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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 252/TB-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày 09 tháng 08 năm 2013 

 

THÔNG BÁO  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH  

VỀ ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Thực hiện Luật khoa học và công nghệ năm 2013, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Quảng Bình khuyến khích và kính mong mọi tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài tỉnh đề xuất ý tưởng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hoặc 

cấp nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (không hạn chế thời hạn). 

Ý tưởng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xin được gửi về Đơn vị đề 

xuất đặt hàng (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) 

xét theo tính chất quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương hay doanh nghiệp. 

Trên cơ sở ý tưởng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, cá 

nhân đề xuất, Đơn vị đề xuất đặt hàng xem xét tuyển chọn và gửi đề xuất đặt 

hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hay cấp nhà nước đến Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 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 xét chọn theo 

quy định hiện hành. 

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo. 

           GIÁM ĐỐC 

 

                 (Đã ký) 

 

 Nguyễn Đức Lý 


