
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM  XUYÊN 

 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ 

nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp 

tỉnh năm 2024 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày        tháng 3 năm 2023 
 

    
Kính gửi:  

      - Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện;  

      - Trung tâm ƯDKHKT và bảo vệ cây trông vật nuôi;  

      - Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện; 

      - Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật huyện;  

      - UBND các xã, thị trấn;  

         - Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện thông báo số 254/TB-SKHCN ngày 06/3/2023 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp 

tỉnh năm 2024, UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, địa phương, đơn vị đề xuất 

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2024 (sau đây gọi 

tắt là nhiệm vụ KH&CN), như sau:  

1  Căn cứ và ưu tiên đề xuất 

 -  uy t định số 569   -TTg ngày    5 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chi n lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đ n năm 2030; 

 uy t định số 2667   -BKHCN ngày 28  2 2022 của Bộ Khoa học và Công 

nghê  về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vu  khoa học, công nghê  và 

đổi mới sáng tạo đ n năm 2025. 

-  uy t định số  363   -TTg ngày 08    2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đ n năm 2050  

- Nghị quy t số 0 -N   H ngày  6  0 2020 của  ại hội đại biểu  ảng bộ tỉnh 

Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiê  kỳ 2020-2025. 

- Nghị quy t số 09-NQ/TW ngày 03 02 20 5 của Ban Chấp hành  ảng bộ tỉnh 

(khóa XVIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đ n 

năm 2020 và những năm ti p theo  

- Nghị quy t số 249 N -H ND ngày 08  2 2020 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về K  hoạch phát triển kinh t -xã hội 05 năm 2020-2025. 

- K  hoạch 2 5 KH-UBND ngày  9 6 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực 

hiện Quy t định số 696   -TTg ngày 25 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành K  hoạch thực hiện K t luận số 50-KL TW, ngày 30 5 20 9 của Ban Bí thư về 

ti p tục thực hiện Nghi  quy t Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công 

nghê  phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh t  thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc t   
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- K  hoạch số 284 KH-UBND ngày 24 7 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

thực hiện Nghi  quy t số 50 N -C  ngày  7 4 2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành đông thực hiện Nghi  quy t số 52-N  TW ngày 27 9 20 9 của 

Bô  Chính tri  về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư  

- Ưu tiên nghiên cứu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với bi n 

đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ; công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa, 

công nghiệp phụ trợ; nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số, kinh t  tuần hoàn trong 

phát triển kinh t  xã hội; bảo t n và phát huy các giá trị lịch sử, giá trị văn hoá vật 

thể và phi vật thể g n với phát triển du lịch, dịch vụ  Du nhập, đổi mới công nghệ 

trong các lĩnh vực, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, có địa 

chỉ ứng dụng cụ thể, có khả năng ứng dụng cao, tính lan tỏa lớn; các nhiệm vụ nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản l  nhà nước trên các lĩnh vực. 

2  H  sơ đề xuất và địa chỉ ti p nhận 

2    H  sơ đề xuất 

- Công văn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH và CN của tổ chức, cá nhân  

-  hi u đề xuất, đăng k  đặt hàng nhiệm vụ KH và CN (có mẫu kèm theo). 

- Tổng hợp danh mục đề xuất   

2 2   ịa chỉ ti p nhận  

- Bản giấy: gửi qua đường bưu điện cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà 

Tĩnh, địa chỉ: Số  42 đường Trần  h  , thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 - Bản điện tử không đặt mật kh u (file word) gửi đ n hộp thư điện tử 

phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn.  

3  Thời hạn cuối nhận phi u đề xuất đặt hàng trước  7 giờ 30 ph t, ngày 

25/4/2023.  

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động KH&CN quan tâm, đề xuất Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 đáp ứng 

yêu cầu và thời gian quy định  Trong quá trình thực hiện n u có gì cần trao đổi xin 

liên hệ theo số điện thoại 09 6599948 (đ ng chíNguy n Duy Hưng, Trưởng phòng 

 uản l  Khoa học – Sở Khoa học & Công nghệ) để được giải đáp kịp thời./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch,  hó Chủ tịch UBND phụ trách;  

- Trung tâm VHTT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 Phạm Hoàng Anh 
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Mẫu số 1 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

Thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 

(Trình bày 2-3 trang A4, dòng đơn)  

 

1. Tên đề tài, dự án: 

2. Tên tổ chức / cá nhân đăng ký: 

(N u là tổ chức ghi rõ tên giao dịch, địa chỉ, điện thoại  N u là cá nhân ghi rõ họ và 

tên, trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, địa chỉ, điện thoại) 

3. Tóm tắt sự cần thiết phải nghiên cứu :  

- Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 

- Lịch sử vấn đề nghiên cứu (tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước) 

- L  do chọn vấn đề nghiên cứu 

4. Mục tiêu khoa học của đề tài (dự án):  
(Cái đích về mặt nội dung mà đề tài định ra để thực hiện) 

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu : 

(Những nội dung phải nghiên cứu để đạt được mục tiêu khoa học nêu trên)  

6. Mô tả tóm tắt phương pháp nghiên cứu : 

(Những phương pháp phải sử dụng để thực hiện những nội dung ở mục 5) 

7. Dự kiến sản phẩm khoa học của đề tài, dự án:   

(Nêu cụ thể dạng sản ph m : công nghệ mới, sản ph m mới, quy trình kỹ thuật, 

giải pháp, luận cứ, mô hình,    ) 

8. Dự kiến địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu : 

9. Dự kiến thời gian nghiên cứu : (không quá 2 năm)   

10. Dự kiến nhu cầu kinh phí : 

- Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện : ........... triệu đồng                

- Trong đó : 

+ Đề nghị ngân sách cấp : .............  triệu đồng 

+ Vốn tự có : ................. triệu đồng 

+Nguồn khác : .................. triệu đồng 

11. Kiến nghị của cá nhân, đơn vị đăng ký thực hiện:  

 

                                                       ................, ngày ... tháng ... năm 2023 

                                                                 Tổ chức/cá nhân đề xuất 
                                                            (Cá nhân : ký, ghi rõ họ và tên  

                                               Tổ chức : thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 2 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

Thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh năm 2024  

(Trình bày 2-3 trang A4, dòng đơn)  

 

1. Tên dự án: .................................................................. 

2. Đơn vị đăng ký : (ghi rõ tên giao dịch, địa chỉ , điện thoại) 

3. Tóm tắt sự cần thiết phải triển khai dự án : 

- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước  

- Sự cần thi t phải triển khai dự án 

4. Cơ sở khoa học của dự án : 

(Hoàn thiện công nghệ mới, sản ph m mới được tạo ra từ các k t quả nghiên cứu 

triển khai thực nghiệm đã được nghiệm thu, đánh giá, th m định, công nhận  bởi 

các cơ quan quản l  nhà nước về khoa học và công nghệ có th m quyền; hoặc làm 

thích nghi công nghệ mới hiện đại được ti p nhận chuyển giao từ trong hoặc ngoài 

nước) 

5. Mục tiêu khoa học của dự án :  

(Cái đích về mặt nội dung, các chỉ tiêu mà dự án định ra để thực hiện) 

6. Tóm tắt nội dung, quy mô dự án : 

(Mô tả nội dung và quy mô những công việc cần phải thực hiện để đạt được mục 

tiêu khoa học nêu trên) 

7. Thị trường tiêu thụ sản phẩm : 

8. Dự kiến hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án :   

(Ước doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tạo thêm việc làm, kích thích các ngành 

nghề khác phát triển; ti t kiệm và tận dụng ngu n tài nguyên và nhân lực trong 

nước; phát triển mặt hàng xuất kh u, thay th  nhập kh u; bảo vệ môi trường,    ) 

9. Năng lực triển khai dự án của cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện : 

(Máy móc, trang thi t bị, nhà xưởng, nhân lực khoa học-công nghệ, chứng minh 

khả năng tài chính,    )  

10. Dự kiến thời gian thực hiện : (không quá 2 năm) 

11. Dự kiến nhu cầu kinh phí : 

- Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện : ......... triệu đồng 

- Trong đó : 

+ Đề nghị ngân sách đầu tư : .............. triệu đồng 

+ Vốn tự có : ......................  triệu đồng 

+ Nguồn khác : ...............     triệu đồng  

12. Kiến nghị của đơn vị đăng ký thực hiện:  

 

                                                       ............., ngày .... tháng .... năm 2023 

                                                                    Đơn vị đề xuất 

                                                      (Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu) 
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Đơn vị: ….                                                                                     Mẫu số 3 
(ghi rõ tên cơ quan) 
 

 

TỔNG HỢP DANH MỤC  

Đề xuất, đăng ký các nhiệm vụ KH và CN trong Kế hoạch 2024 
(Kèm theo công văn số ….. /ngày….tháng … năm, của …. V/v….) 

 

 

TT 
Tên nhiệm vụ đề xuất, 

đăng ký thực hiện 

Tổ chức/cá nhân 

đề xuất, đăng ký 

Mục tiêu, nội 

dung chủ yếu 
Ghi chú 

1     

2     

3     

 

Thủ trưởng cơ quan 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 
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