
UBND HUYỆN HẢI HẬU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG KHCN HUYỆN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:   01/HĐKH                                    Hải Hậu, ngày  07 tháng 5 năm 2020 

V/v hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ  

      Khoa học và Công nghệ năm 2021  

 
Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

                                                  - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan. 
  

 Thực hiện Công văn số 224/SKHCN-QLKH ngày 16/03/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 

Khoa học và Công nghệ năm 2021. 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp 

tỉnh năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Nội dung đề xuất đặt hàng phải đáp ứng các yêu cầu:  

- Giải quyết các vấn đề cấp thiết, đang gặp khó khăn, vướng mắc với sản 

xuất và đời sống, phải chỉ rõ việc giải quyết vấn đề sẽ tác động như thế nào đến sự 

phát triển của ngành, kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Là các vấn đề mới về Khoa học và Công nghệ, không trùng lặp với những 

nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đã được thực hiện. 

- Có những phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu và có cơ quan, đơn 

vị hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ Khoa học và 

Công nghệ. 

2. Nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng thực hiện theo Quyết định số 

47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành 

quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các đề xuất đặt hàng được xây dựng theo mẫu 

đính kèm Công văn này. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung 

triển khai thực hiện và gửi phiếu đề xuất đặt hàng về Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ huyện (qua phòng Công thương và địa chỉ email: huutrungcthh@gmail.com) 

xong trước ngày 25/6/2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Văn Kỳ 
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PHIẾU ĐỀ XUẤT 

 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

NĂM 2021 

 

 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

2. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: Đề tài KH&CN, dự án KH&CN, 

dự án sản xuất thử nghiệm):  

3. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp 

bách,…): 

4. Mục tiêu: 

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến: 

5.1. Nội dung 

5.2. Kết quả dự kiến 

6. Khả năng và địa chỉ áp dụng: 

7. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

8. Dự kiến thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ..) 

9. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN hoặc dự án KHCN): 

9.1. Xuất xứ hình thành: 

(Nếu là Dự án SXTN cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài KHCN; kết quả 

khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả KH&CN từ nước ngoài. 

Nếu là dự án KHCN cần nêu rõ: nguồn hình thành của Dự án KH&CN, tên 

Dự án đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan…) 

9.2. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp 

cơ sở sx v.v…) 

10. Đơn vị, cá nhân đề xuất 

- Tên đơn vị, cá nhân: 

- ĐT liên hệ: 

- Email: 

 

 

 

 

 

 

...,ngày … tháng … năm 2021 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.  
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