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THÔNG BÁO  

về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 
 

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Công văn số 

2038/UBND-KGVX, ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất, đặt hàng 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020. 

Để có sở tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố; các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức khoa học và công 

nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020. 

Việc lựa chọn, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực 

hiện theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 quy định tại Quyết định số 23/QĐ-

UBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Yêu cầu các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết 

thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng 

và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, có địa 

chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ hoàn thành.  

Nội dung trọng tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

theo định hướng tại Công văn số 2038/UBND-KGVX, ngày 08/8/2019 của 

UBND tỉnh (kèm theo).  

Đề xuất , đăṭ hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gửi về Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: Số 68 Lê Hồng Phong, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và gửi qua Email: 

thanhtuan1977dost@gmail.com trước 10/9/2019 để tổng hợp (các biểu mẫu 

được đăng tải trên Website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ 

http://skhcn.kontum.gov.vn).  

Hồ sơ đề xuất đặt hàng bao gồ m: Công văn đề xuất đặt hàng; Phiếu đề 

xuất đăṭ hàng ; Biên bản làm viêc̣ của Hôị đồng tư vấn xác định nhiệm vụ  (đối 

với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố); Danh mục đề xuất đặt 

hàng (xếp theo thứ tư ̣ưu tiên đề nghị thực hiện).  

mailto:thanhtuan1977dost@gmail.com


Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./. 

       

Nơi nhận:  
- Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thành phố thuộc tỉnh;  

- Các Viện: KHKT NLN Tây Nguyên; 

KHKT NN DH NTB; Sinh học Tây Nguyên; 

Dược liệu; Nông hóa thổ nhưỡng; CN Sinh 

học. 

- Các Trường: Đại học Đà Nẵng; Đại học 

Quốc tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Tây 

Nguyên; Đại học Quy Nhơn; Đại học Huế; 

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; 

Trường Cao Đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

- Các doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh;  

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN;   

- Giám đốc Sở (b/c);  

- Lưu: VT, QLKH 

 

           KT. GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

             Đoàn Trọng Đức 
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