
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

           Số:                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày     tháng      năm   

 

THÔNG BÁO  

Thay thế Thông báo số 152/TB-SKHCN ngày 24/11/2022 của Sở Khoa học và 

công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài  

khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (lần 2) 
 

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 

(KH&CN) cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 05/09/2022 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 

2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo nộp hồ sơ tuyển chọn 

tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài cấp tỉnh thực hiện năm 2023 lần 2 (có 

danh mục kèm theo) 

I. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:  

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: 

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức chủ trì; 

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có); 

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Mẫu B1-1-

ĐON);  

3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh 

(Biểu B1-2a-TMĐTCN).  

4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC); 

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực 

hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có xác nhận của 

cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN); 

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu 

B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm 

KH&CN có thuê chuyên gia); 

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC); 
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8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời 

điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần); 

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp 

các cơ quan quản lý theo quy định; 

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án 

huy động vốn đối ứng như sau:  

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức 

chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ. 

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động 

vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp 

vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ 

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ 

chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực 

của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện 

nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng 

tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối 

ứng thực hiện nhiệm vụ; 

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy 

cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm 

rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ. 

II. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn  

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 10 bộ (01 bộ gốc và 09 bộ bản 

sao hồ sơ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Hồ 

sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự 

Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.  

2. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: 

a) Tên đề tài KH&CN cấp tỉnh; 

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm đề tài; 

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, Tầng 4 - Tòa 

nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc 

gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (qua Văn thư Sở). Thời 
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hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 phút, ngày 20/01/2023 (thứ 6), các hồ sơ 

gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện. 

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Kon Tum (số điện thoại Đ/c Ngọc: 0797.0666.79). 

Thông báo này thay thế Thông báo số 152/TB-SKHCN ngày 24 tháng 11 

năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum về tuyển chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 

2023 (lần 2) 

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

nhân biết để nộp hồ sơ tuyển chọn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo đúng thời 

gian quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- Văn phòng UBND tỉnh (p/h đăng Trang thông tin 

điện tử tỉnh); 

- Hiệp hội Mac ca Việt Nam; 

- Các Viện, Trường Đại học (theo danh sách); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm NC,ƯD&DVKHCN (đăng website); 

- Lưu: VT, P. QLKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Đức 
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DANH SÁCH CÁC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC GỬI THÔNG BÁO 

1. Các Viện nghiên cứu 

- Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn (số 147 Nguyễn An Ninh, 

P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). 

- Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (số 53 - Nguyễn Lương 

Bằng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). 

- Viện Di truyền Nông nghiệp (Đường Phạm Văn Đồng- Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (số 46 Đường Đức Thắng, Phường Đức 

Thắng, Quân Bắc Từ Liên, Hà Nội). 

2. Các Trường Đại học 

- Trường Đại học Lâm nghiệp (Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). 

- Trường Đại học Tây Nguyên (Số 567 Lê Duẩn TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk). 

- Trường Đại học Nông lâm Huế (102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế).  

- Trường Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên). 
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