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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI  

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT  
 

Số:         /CV-LHH 
V/v Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Phú Thọ, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các hội thành viên; 

- Các trung tâm trực thuộc; 

- Các phòng ban cơ quan thường trực, 

                 

Căn cứ Hướng dẫn số 138/KHCN-KHTH ngày 09/3/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc Hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 

cấp tỉnh năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đề nghị các hội thành 

viên, các trung tâm trực thuộc, các ban cơ quan thường trực căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị và định hướng nội dung các chương trình khoa học và công 

nghệ của tỉnh lựa chọn, đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022.  

(Có mẫu phiếu đăng ký gửi kèm theo) 

Phiếu đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 xin 

gửi về cơ quan thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh qua Ban 

Khoa học kỹ thuật và Công nghệ trước ngày 10/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Hội 

đồng khoa học và công nghệ tỉnh./. 

Lưu ý: Để biết thêm chi tiết Hướng dẫn số 138/KHCN-KHTH ngày 09/3/2021 

của sở Khoa học và công nghệ xin truy cập wbsite: trithucdatto.vn. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- CT LHH; 

- Các PCT LHH; 

- Lưu VT 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tuyển 
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PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2022 
(Kèm theo văn bản số       /SKHCN-QLKH, ngày      /3/2021 của Giám đốc Sở KH&CN) 

 

Mẫu A1-1-ĐXĐT 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đề tài khoa học xã hội 

và nhân văn) 

 
1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

 

 

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện; tác động và ảnh hưởng 

đến đời sống kinh tế - xã hội của 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) 

 

3. Mục tiêu: 

 

 

4. Các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

 

 

5. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt: 

 

 

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

 

 

7. Thời gian để đạt được các kết quả: 

 

 

8. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

Đơn vị cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ hoàn thành.  

   
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

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

 
Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 
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Mẫu A1-2-ĐXDASXTN 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH  

 

1. Tên dự án SXTN:  

 

2. Xuất xứ của Dự án SXTN (Từ một trong các nguồn sau: Kết quả của các đề tài; kết 

quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ nước ngoài; các 

công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng; v.v...)  
 

3. Lý do đề xuất (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện; nhu cầu của sản xuất đời 

sống và khả năng ứng dụng rộng rãi 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. Các nội dung chính cần thực hiện để đạt mục tiêu: 

 

 

6. Dự kiến các kết quả chính (công nghệ, thiết bị, sản phẩm,...) và các chỉ tiêu kỹ 

thuật cần đạt: 
 

 

7. Nhu cầu thị trường (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương 

mại hoá các sản phẩm của dự án).  
 

 

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

 

9. Dự kiến thời gian thực hiện: 
 

 

10.  Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết 

quả tạo ra (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác 

nhau để thực hiện dự án) 

 

 

11.  Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án:  
 

12.  Dự kiến hiệu quả của Dự án: 
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- Hiệu quả kinh tế - xã hội: (Cần làm rõ đóng góp của Dự án đối với sản xuất trước 

mắt và lâu dài, tính toán hiệu quả kinh tế, số tiền làm lợi và các đóng góp khác...) 

 

 

-  Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (Tác động đối với lĩnh vực khoa học 

công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường nâng cao trình độ, 

năng lực áp dụng,...) 

 

 Đơn vị cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ hoàn thành.  

 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu - đối với tổ chức) 
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Mẫu A1-3-ĐXDAKHCN 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CẤP TỈNH  

(Dùng cho dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dự án thuộc Chương trình ứng 

dụng, chương trình Sở hữu trí tuệ) 

1.  Tên dự án: 

 

 

2.  Xuất xứ và tính cấp thiết của dự án:  
- Nêu rõ nguồn hình thành của Dự án; nguồn công nghệ đã được hoàn thiện, ổn định (từ kết 

quả các đề tài, khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích, các tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao từ 

nước ngoài,...). 

- Trình bày rõ lý do, tính cấp thiết phải thực hiện dự án (tầm quan trọng, ý nghĩa, mức độ tác 

động đến phát triển của ngành, lĩnh vực; nhu cầu của sản xuất đời sống, khả năng ứng 

dụng,...). 

Lưu ý: Nếu là đặt hàng đáp ứng theo yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cần trích dẫn 

đầy đủ; nếu từ đề xuất của các tổ chức, cá nhân, cần nêu tóm tắt, ngắn gọn 

 
 

3.  Mục tiêu: (Nêu khái quát mục tiêu dự án hướng tới; các mục tiêu trực tiếp, cụ thể cần đạt 

được của dự án; các mục tiêu khác của dự án,...). 

 

 

 

4. Nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu: 

 

 

 

5. Dự kiến kết quả chính (công nghệ, thiết bị, sản phẩm,...) và các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật cần đạt: 
 

 

 

6.  Nhu cầu thị trường (khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương 

mại hóa các sản phẩm của dự án). 

 

 

7. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

 

 

8.  Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết 

quả: (khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để 

thực hiện dự án) 
 

9.  Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án: (tiếp tục đổi mới công nghệ, sản phẩm; 

phương án tiếp tục chuyển giao, nhân rộng mô hình,...) 
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10.  Dự kiến thời gian thực hiện: 
 

 

 

 

11.  Dự kiến hiệu quả của Dự án: 

11.1 Hiệu quả kinh tế - xã hội: (Cần làm rõ đóng góp của Dự án đối với sản xuất trước 

mắt và lâu dài, tính toán hiệu quả kinh tế, số tiền làm lợi và các đóng góp khác...) 

 

 

11.2 . Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (Tác động đối với lĩnh vực khoa học 

công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường nâng cao 

trình độ, năng lực áp dụng, chuyển giao công nghệ,...) 
 

 

 

 Đơn vị cam kết có phương án sử dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ hoàn thành.  
 

 

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu - đối với tổ chức) 
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Mẫu A2-THĐX 

 

Sở, ngành..../UBND huyện, thành, thị....../ 

Cơ quan, tổ chức KH&CN  

 

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2022 

(Kèm theo công văn số:....../.......ngày........tháng.....năm 2021 

của ...............................................................................................................) 

Số 

TT 
Tên đề tài/dự án 

Tổ chức/cá 

nhân đề xuất, 

đặt hàng 

Tính cấp 

thiết 

Mục tiêu , nội 

dung chủ yếu 
Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

...... ...........     

 

 

 

 

 

……, ngày ... tháng... năm 20... 

Thủ trưởng cơ quan  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

 

Ghi chú: Kèm theo bảng tổng hợp này là Phiếu đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cần 

được giải quyết ở cấp tỉnh năm 2022 của các tổ chức, cá nhân. 
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