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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-SKHCN 

             

Điện Biên,  ngày       tháng 3 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình  

Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022 

 

  

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao 

tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn,  miền 

núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. 

Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. 

Để kịp thời triển khai Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện 

Biên thông báo, hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn 

miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Tiêu chí lựa chọn 

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh.  

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp 

với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa. 

- Ưu tiên dự án thực hiện việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt gắn với các sản phẩm: Sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển ở địa phương, sản phẩm OCOP. 

- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án, xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng 

dụng công nghệ đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Điều 6 của Thông tư 

07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016. 

II. Hồ Sơ và thời hạn nộp hồ sơ 

1. Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ đề xuất dự án quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 07/2016/TT-

BKHCN ngày 22/4/2016, cụ thể như sau: 

- Thuyết minh dự án;  

- Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức chủ trì;  

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;  
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- Tóm tắt hoạt động của tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ; 

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ (theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 

của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016). 

2. Dự toán kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng theo hướng dẫn tại Thông 

tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài 

chính thực hiện Chương trình và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Số lượng hồ sơ 

- 01 bộ hồ sơ (có dấu và chữ ký trực tiếp). 

- 01 bản điện tử gửi vào Gmail: khqlkhdb@gmail.com 

4. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ 

- Hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước ngày 

25/3/2021. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ - Số 886, đường Võ 

Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Thông tin hỗ trợ xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 

(Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học). Điện Thoại: 0215.3827050./. 

 

Nơi nhận:                                                      
- Các Sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Tổ chức, doanh nghiệp KH&CN; 

- Trung tâm TT&ƯDTBKHCN (đăng tải thông 

tin);                                                                                                  

- Lưu: VT, KHQLKH(NTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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