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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

           Số:                           

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày          tháng        năm  

 

THÔNG BÁO  

V/v nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019 
 

 

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

Tum 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;  

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực 

hiện năm 2019; Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

vào ngày 22, 24/01/2019; 01/3/2019). 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp 

tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 

2019, gồm: 06 đề tài, dự án (có danh mục kèm theo). 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp bao gồm những văn bản, tài 

liệu dưới đây:  

 a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN (Mẫu B1-1-ĐON); 

b. Thuyết minh đề tài, dự án KH&CN (kèm theo bảng thuyết minh chi tiết khối 

lượng, dự toán kinh phí, ngày công thực hiện đề tài KH&CN). Mẫu Thuyết minh đề 

tài NC&PTCN (B1-2a-TMĐTCN); Mẫu Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (B1-

2c-TMDA); Mẫu dự án KH&CN (B1-2d-TMDAƯDCGCN). 

c. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; tổ chức hỗ trợ ứng 

dụng công nghệ (Mẫu B1-3-LLTC, Mẫu: B1-6- HĐTCHTCN); 

d. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký thực 

hiện chính (Mẫu B1-4-LLCN); 

e. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp 

thực hiện hoặc cơ quan chuyển giao công nghệ (Mẫu B1-5-PHNC - nếu có); 

g. Các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ nguồn 

khác; Các văn bản chứng minh (giấy xác nhận,..) về năng lực, kinh nghiệm của tổ 

chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án; văn bản làm căn cứ lập dự toán 

kinh phí; tổ chức, địa phương ứng dụng kết quả của đề tài, dự án; 

Mỗi văn bản trong Hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương 

ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.  

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đóng gói trong túi Hồ sơ có niêm 

phong và bên ngoài ghi rõ như sau: 
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- Hồ sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp chủ trì đề tài, dự án KH&CN (chữ 

in hoa):  

- Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký tham gia xét giao trực tiếp (ghi rõ: tên Đề tài, 

dự án KH&CN). 

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp  thực 

hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp). 

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (làm chủ nhiệm) và Danh sách 

những người tham gia chính thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận 

tham gia phối hợp). 

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ. 
 

2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó 01 bộ gốc và 9 bản sao bộ hồ sơ gốc. 

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2019. 

Hồ sơ đăng ký gửi về Bộ phận một cửa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon 

Tum, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mọi chi tiết 

liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số điện 

thoại: 02603.864726). 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

biết để nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Trần Thị Nga- PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các tổ chức, cá nhân chủ trì; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Ttâm NC,ƯD&DVKHCN (đăng website); 

- Lưu: VT, P. QLKH. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                Đoàn Trọng Đức 
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