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UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 119 /SKHCN - QLKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 3 năm 2019

V/v đề xuấ t đă ̣t hàng dự án thuô ̣c Chương
trình NTMN bắ t đầ u thực hiê ̣n từ năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở: NN&PTNT, Công thương, TNMT, Y tế, Giáo dục
& Đào tạo, Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Liên minh các HTX, Văn phòng Điều phối NTM &GN;
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN và TĐC;
- UBND các huyê ̣n, thành phố Bắ c Ka ̣n;
- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.
Thực hiê ̣n văn bản số 418/UBND-KT ngày 26/02/2019 của Bộ Khoa học
và Công nghệ vê việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông
thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Sở Khoa ho ̣c và Công nghệ đề
nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuấ t đă ̣t hàng các dự án thuô ̣c Chương triǹ h Nông
thôn miề n núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 theo các b iể u mẫu đươ ̣c quy đi ṇ h
tại Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ, bao gồ m:
1) Mẫu thuyết minh dự án (B1.1-TMDA);
2) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Tổ chức chủ trì (B1.2HĐTCCT);
3) Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm dự án (B1.3-LLKHCN);
4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng
công nghệ (B1.4-HĐTCHTCN);
5) Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại Khoản
4,
Điề u 6, Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.
6) Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án (Thông tư số
348/2016/TT-BTC ngày 30/01/2016 quy định quản lý tài chính thực hiện
Chương trình).
Hồ sơ đă ̣t hàng gửi về Sở Khoa ho ̣c và Công nghê ̣
chậm nhất ngày
05/4/2019 để tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn , báo cáo UBND
tỉnh để đề xuất với Bô ̣ Khoa ho ̣c và Công nghê.̣
(Thông tư số 07/TT-BKHCN, các biểu mẫu và văn bản liên quan được
đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghê :̣ http://khcnbackan.gov.vn,
Mục Thông báo)
Nơi nhận:
Bản điện tử:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng QLCN&CN (t/b trên Website);
Bản giấy:
- Các doanh nghiệp, HTX;
- Lưu VT, QLKH.
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