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THÔNG BÁO 

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023  

 

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ (KH&CN) 

trong phạm vi của ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Sở KH&CN trân 

trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

(đề tài, dự án) cấp cơ sở thực hiện năm 2023 như sau: 

1. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

- Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

- Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh; 

- Công văn số 1872/UBND-VHXH ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đề tài, dự án cấp cơ sở; 

- Công văn số 1086/KHCN-KH  ngày 18/11/2021 của Sở KH&CN về việc 

hướng dẫn tạm thời về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước 

cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

- Chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển KH&CN trong phạm vi các 

ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

- Yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

- Có tính mới, tính khả thi và giải quyết các vấn đề cấp thiết của cơ sở 

(trong phạm vi các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh) cũng như nhân 

rộng các mô hình từ các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ 

nhu cầu phát triển KH&CN của cơ sở. 

- Phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở; có kế hoạch và phương án 

nguồn lực khả thi, phù hợp để ứng dụng, nhân rộng. 

- Sản phẩm là luận cứ, cơ sở khoa học phục vụ hoạt động của ngành, địa 

phương hoặc phát triển các sản phẩm như: Giống mới, công nghệ, quy trình, mô 

hình ứng dụng; có địa chỉ ứng dụng và được cam kết ứng dụng kết quả tạo ra sau 

khi nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở kết thúc. 

- Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách cấp huyện là nhiệm vụ 

ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật.  
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- Thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

3. Biểu mẫu và thời gian đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

a) Biểu mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp 

thứ tự ưu tiên; đồng thời có thể đặt hàng các vấn đề KH&CN cần giải quyết trong 

phạm vi ngành, đơn vị, địa phương để mời gọi các chuyên gia, nhà khoa học tham 

gia thực hiện. 

Phiếu đề xuất đặt hàng đối với đề tài KH&CN cấp cơ sở theo Mẫu A1-

ĐXNV-CS-TN, đối với dự án KH&CN cấp cơ sở theo Mẫu A3-ĐXNV-CS-TN. 

 Các văn bản căn cứ và biểu mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ: https://sokhcn.tayninh.gov.vn tại mục 

Thông báo.  

Lưu ý: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ thông báo 

đề xuất, đặt hàng, phê duyệt và quản lý danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

trong phạm vi ngành, đơn vị, địa phương mình. Quy trình quản lý nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1086/KHCN-KH.   

- Đối với các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở không thuộc 

phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

sẽ do Sở KH&CN xem xét đặt hàng, phê duyệt và quản lý. 

b) Thời gian gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

- Đối với các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thuộc phạm vi 

quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, thời gian 

tiếp nhận sẽ do các đơn vị quyết định. 

- Đối với các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở không thuộc 

phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

(Phiếu đề xuất gồm bản giấy và bản điện tử) xin gửi về Sở KH&CN trước ngày 

01/4/2022 theo địa chỉ: số 211, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây ninh, tỉnh 

Tây Ninh. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN 

ĐT: 0276.3825849; Email: qlkh@tayninh.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lưu: VT, QLKH. 
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