
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKHCN-QLKHCN 

Về việc đề xuất nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ năm 2023 (lần 2) 

Bình Phước,  ngày       tháng   6  năm 2022 
 

                         

          Kính gửi: 

  - Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

  - Hội đồng KHCN, UBND các huyện/thị/thành phố; 

  - Các doanh nghiệp, doanh nghiệp KHCN, tổ chức KHCN trong 

và ngoài tỉnh; 

  - Các Trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng 

KHCN trên cả nước. 
 

Căn cứ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND  ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc “Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây 

dựng kế hoạch KHCN hàng năm, để có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm 

định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2023 

theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước kính đề nghị quý cơ 

quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2023 (lần 2) 

(Định hướng nghiên cứu và mẫu phiếu đề xuất kèm theo). 

* Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi đề xuất đặt hàng hoặc 

đặt hàng 

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

nghệ năm 2023 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của địa phương, các Nghị quyết chuyên đề của 

Tỉnh ủy Bình Phước, các Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, UBND trong giai đoạn 

2020 - 2025, những vấn đề có tính bức xúc cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo vệ môi trường của tỉnh, địa phương, ngành.  

 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. 

 Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo: tính mới và khoa học, tính cấp thiết, 

không trùng lắp, có tính khả thi, ứng dụng. 

* Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và Hội đồng KHCN của UBND các 

thành phố/huyện/thị:  

Trên cơ sở định hướng và tình hình thực tiễn tại đơn vị, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và tổng hợp theo Biểu mẫu đính kèm. Trong 

đó cần đặc biệt lưu ý ghi rõ kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu sẽ phục vụ các 

mục tiêu, hoạt động công tác cụ thể; dự kiến cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp 

nhận triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu. 



Thời gian đề xuất/đặt hàng: Đến hết ngày 15/7/2022. 

Địa chỉ nhận đề xuất/đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, 

số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. ĐT: 0271.3870053. 

Kết quả xét duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 

2023 sẽ được thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: 

www.binhphuoc.gov.vn; http://skhcn.binhphuoc.gov.vn/ sau khi được Hội đồng 

thông qua.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                  
- Cổng TTĐT Sở KHCN; 

- Phòng QLKHCN(C); 

- Lưu: VT. 

                                                                                    

 

                                                                                                                

http://www.binhphuoc.gov.vn/
http://skhcn.binhphuoc.gov.vn/
http://skhcn.binhphuoc.gov.vn/


                                                                                                  Biểu A1-ĐXNV 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 20... 

 

1. Tổ chức, cá nhân đề xuất: 

 

2. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

 

3. Hình thức thực hiện (Lựa chọn một trong các hình thức sau) 

Đề tài khoa học và công nghệ  

Đề án khoa học  

Chương trình khoa học và công nghệ  

 
4. Mục tiêu: 

 

5. Giải trình về tính cấp thiết (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...) : 

 

6. Các nội dung chính: 

 

7. Kết quả dự kiến: 

 

8. Khả năng và địa chỉ áp dụng: 

 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại:  

 

10. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ ..) 

 

11. Thông tin khác (Dự kiến kinh phí, nguồn lực thực hiện...) 

 

 

                                          ..., ngày ... tháng... năm 20… 

 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

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

 

 



Biểu A2-ĐXĐH 

TÊN SỞ, NGÀNH,  

ĐỊA PHƯƠNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 20... 

 (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 

 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

 

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở cấp tỉnh; tác động to 

lớn và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của ngành, địa phương... 

Lưu ý: 

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, nhà nước 

cần trích dẫn đầy đủ 

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn) 

3. Mục tiêu: 

 

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

 

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

 

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

 

7. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: 

 

(Sở, ngành và địa phương).........  cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

 

                     PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ,  

                      NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

                      (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

 

 
 

 

 



Biểu A3-ĐXĐH 

TÊN SỞ, NGÀNH,  

ĐỊA PHƯƠNG 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày… tháng…  năm 20.... 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 20... 

(Dùng cho chương trình KH&CN) 
 

1.  Tên chương trình KH&CN: 

 

2.  Căn cứ đề xuất chương trình (Nêu rõ căn cứ pháp lý về định hướng phát triển ngành lĩnh 

vực, định hướng phát triển KH&CN trung và dài hạn và định hướng ưu tiên) 

 

3.  Cơ sở khoa học và thực tiễn đối với việc xây dựng chương trình KH&CN: (Tính cấp thiết; 

tầm quan trọng phải thực hiện ở cấp tỉnh, Mức độ tác động đến phát triển ngành, lĩnh vực và 

địa phương v.v...  

 Lưu ý:  

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, nhà nước cần trích dẫn 

đầy đủ;  

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn) 

4.  Mục tiêu: 

 

5.  Nội dung KHCN chủ yếu:  

 

6.  Kết quả dự kiến của chương trình:  

 

7.  Các chỉ tiêu cần đạt của chương trình: 

 

8.  Thời gian và kế hoạch dự kiến thực hiện: 

 

9.  Đề xuất tổ chức, cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chương trình: 

 

10.  Năng lực của tổ chức, cơ quan tổ chức thực hiện chương trình: 

 

11.  Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

12.  Dự kiến tác động của chương trình đối với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khoa 

học và công nghệ trong ngành và lĩnh vực: 

 

 (Sở, ngành và địa phương).........  cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

               PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ,  

              NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

                 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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