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UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKHCN-QLKH                        Bắc Kạn, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v hoàn thiện hồ sơ đề tài, dự án khoa 

học và công nghệ triển năm 2022 
 

 

Kính gửi: Các tổ chức chủ trì đề tài, dự án KH&CN năm 2022. 
                 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển 

khai năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ 

sơ thuyết minh đề tài, dự án cụ thể như sau: 

I. Văn bản hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề tài, dự án 

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UB ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn;  

- Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UB ngày 03/9/2015 

của UBND tỉnh; 

- Hướng dẫn số 10/HD-SKHCN ngày 28/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh.  

II. Yêu cầu xây dựng thuyết minh đề tài, dự án 

1. Phần nội dung thuyết minh đề tài, dự án: Để thuyết minh đề tài, dự án khi đưa 

ra Hội đồng tư vấn giao trực tiếp không phải chỉnh sửa nhiều lần, đề nghị Cơ quan chủ 

trì đề tài, dự án tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương 

tiến hành khảo sát thực tế, thống nhất các nội dung, địa điểm và quy mô triển khai để 

xây dựng thuyết minh đề tài, dự án cho phù hợp, sát với thực tế (có biên bản làm việc 

kèm theo hồ sơ).  

Thuyết minh đề tài, dự án phải thể hiện chi tiết toàn bộ nội dung, khối lượng 

công việc cần triển khai, nhân lực thực hiện; nguyên, nhiên liệu cần thiết, các hoạt 

động liên quan và kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của đề tài, dự án.  

2. Phần dự toán kinh phí: Căn cứ vào khối lượng nội dung công việc dự kiến 

triển khai của đề tài, dự án để xây dựng dự toán chi tiết tương ứng trên cơ sở các quy 

định hiện hành và định mức kinh tế kỹ thuật của từng lĩnh vực (Các định mức khi xây 

dựng cần trích dẫn các văn bản làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí). Trường hợp 

không có định mức thì phải thuyết minh cụ thể để làm căn cứ thẩm định.  

3. Lựa chọn cá nhân làm Chủ nhiệm/các cá nhân tham gia đề tài, dự án:   
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- Chủ nhiệm đề tài, dự án phải đáp ứng điều kiện tại điểm 3, khoản 2 Điều 1 

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UB ngày 03/9/2015 của 

UBND tỉnh. 

- Các thành viên tham gia: Là người có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực, có 

kinh nghiệm và năng lực tổ chức thực hiện đề tài, dự án. 

III. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài, dự án 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ 

chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với các tổ chức khoa học 

công nghệ). 

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-

ĐON). 

3. Thuyết minh đề tài, dự án (Biểu B1-2a-TMĐT-DACN, Biểu B1-2b-

TMĐTXH). 

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt 

động hàng năm (3 năm trở lại đây) của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có). 

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực 

hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự 

(Biểu B1-4-LLCN). 

6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-5-PHNC). 

7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết 

bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường 

hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác). 

8. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật phải có vốn 

đối ứng: Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn 

ngoài ngân sách nhà nước (báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký 

thực hiện nhiệm vụ; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín 

dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và 

các tổ chức tham gia dự án). 

9. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ. 

10. Bản cam kết duy trì, ứng dụng kết quả dự án của các địa phương - nơi thực 

hiện đề tài, dự án. 
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III. Số lượng, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ  

1. Số lượng: 10 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 9 bản sao); 

2. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 17h00 ngày 27/8/2021 (Hồ sơ có thể nộp 

trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện). Thời gian nộp trực tiếp tính theo dấu đến của Sở 

Khoa học và Công nghệ, thời gian nhận qua bưu điện tính theo dấu gửi của bưu điện. 

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa 

chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

(Gửi kèm: Danh sách các đơn vị nhận văn bản; Quyết định số 1327/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề tài, 

dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2022; Các biểu mẫu đề nghị các đơn vị 

tra cứu trên trang Website của Sở KH&CN Bắc Kạn, địa chỉ: 

https://khcnbackan.gov.vn , mục Thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý 

Khoa học; Số điện thoại: 0209 3870 336). 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                   Lê Văn Thế 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở, Phòng QLKH, VP; 

- Phòng QLCN&CN (đăng Website). 

Gửi bản giấy: 

- Như trên (thực hiện); 

- Lưu VT, QLKH(2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khcnbackan.gov.vn/
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DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẲN 
(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-QLKH ngày      /7/2021 của Sở KH&CN) 

  

STT Tên đơn vị Tên nhiệm vụ Ghi chú 

1 

Trung tâm Nghiên cứu 

bảo vệ rừng, Viện Khoa 

học Lâm nghiệp Việt 

Nam 

Dự án: Điều tra, đánh giá tình hình sâu bệnh hại 

và xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp 

phòng trừ tổng hợp trên cây Keo, Quế, Hồi tại 

tỉnh Bắc Kạn 

 

2 

Viện nghiên cứu Sinh 

thái và Môi trường rừng, 

Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam 

Dự án: Tuyển chọn, nhân giống và khảo nghiệm 

hậu thế cho năng suất, hàm lượng tinh dầu cao 

phục vụ phát triển cây Quế (Cinnamomum 

cassia. Presl)  tại tỉnh Bắc Kạn  

 

3 
Trường Đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên  

Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây 

dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng 

cây thạch đen phục vụ sản xuất hàng hoá theo 

chuỗi giá trị tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn  

 

4 

Viện Khoa học Nông lâm 

nghiệp miền núi phí Bắc 

 

Dự án: Trồng thử nghiệm một số loại cây ăn quả 

Á nhiệt đới (lê, mận, đào) tại huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn 

 

5 

Trung tâm chuyển giao 

công nghệ và Khuyến 

nông, Viện Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam 

Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng 

và chế biến ngô sinh khối phục vụ cho phát triển 

chăn nuôi đại gia súc tỉnh Bắc Kạn 

 

6 

Trung tâm Nghiên cứu và 

chế biến cây thuốc Hà 

Nội - Viện dược liệu Bộ 

Y Tế 

Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ trồng, sơ 

chế và chế biến dược liệu Cát sâm, Đảng sâm tại 

Bắc Kạn  

 

7 

Trung tâm nghiên cứu 

Địa tin học, Trường Đại 

học Nông lâm Thái 

Nguyên  

Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin Hợp tác xã 

trực tuyến phục vụ công tác quản lý Nhà nước và 

phát triển kinh tế - xã hội trên  địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn  

 

8 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Ứng dụng chuyển giao 

công nghệ cao trong 

nông lâm nghiệp, Trường 

Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên 

Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo 

quản và chế biến gắn với phát triển chuỗi giá trị 

các sản phẩm từ quả bí xanh thơm tại huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn 

 

9 
Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất Hà Nội 

Đề tài: Khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên du 

lịch tự nhiên phục vụ phát triển ngành du lịch 

tỉnh Bắc Kạn  

 

10 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bắc Kạn 

Đề tài: Giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn 
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