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Số: 274 /SKHCN-QLKH
V/v Hoàn thiện hồ sơ dự án KHCN triển
khai đượt 2 năm 2018.

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì-tỉnh Bắc Kạn
Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công
nghệ triển khai đợt 2 năm 2018,
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm dự án thực
hiện một số nội dung sau:
1. Phối hợp với địa phương, địa bàn triển khai dự án để thống nhất mục
tiêu, nội dung, quy mô thực hiện, phương án duy trì , nhân rộng và phát huy hiệu
quả của dự án.
2. Có bản cam kết của chính quyền đị a phương cấp xã (nơi triển khai dự
án) về việc phối hợp thực hiện, ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu thành
công của dự án sau khi kết thúc(đính kèm theo thuyết minh).
3. Hoàn thiện hồ sơ dự án theo Điều 9, Điều 10, Hướng dẫn số 10/HDSKHCN ngày 28/3/2016 về việc Hướng dẫn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và
cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và nộp về
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn chậm nhất ngày 25/5/2018.
Hướng dẫn số 10, Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 và các biểu
mẫu hồ sơ dự án được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ
http://khcnbackan.gov.vn/, Mục Thông báo.
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