
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

         Số:          /SKHCN-QLKH 

V/v Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc 

Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai 

đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát 

triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phát triển chính phủ số và đô thị 

thông minh”, mã số: KC.01/21-30. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

           Đắk Nông, ngày      tháng    năm 2022 

 

Kính gửi:  

                       - Các Sở, ngành;        

              - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

        

Triển khai thực hiện thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương 

trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ số và đô thị thông 

minh”, mã số: KC.01/21-30 của Bộ Khoa học và Công nghệ, để Chương trình 

KC.01/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, Sở 

Khoa học và Công thông báo đến các đơn vị, tổ chức tham gia đề xuất đề tài/dự 

án KH&CN cấp quốc gia, cụ thể như sau: 

 1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban 

hành tại Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ (Có Quyết định kèm theo), trong đó ưu tiên: 

 - Đề xuất có nguồn vốn đối ứng của ngành, địa phương, tổ chức và doanh 

nghiệp. 

 - Đề xuất có sự phối hợp giữa các Viện nghiên cứu, trường Đại học và các 

cơ quan, tổ chức ứng dụng. 

 - Đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp tại các cơ quan, 

tổ chức nhà nước và địa phương, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh 

nghiệp, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Đề xuất có kết quả nghiên cứu đáp ứng mục tiêu, thực hiện của các 

nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

và Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-

2025 và định hướng đến 2030. 

 2. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại điều 11 của Thông tư 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/20217 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 06/5/2014 của Bộ KH&CN quy định trình 



tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước (có mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ kèm theo). 

 3. Thời gian nhận đề xuất: Trong kế hoạch năm 2022 có 3 đợt nhận đề 

xuất, bao gồm: 

 Đợt 1: Nhận đề xuất đến trước ngày 07/7/2022. 

 Đợt 2: Từ ngày 08/7/2022 đến trước ngày 31/8/2022. 

 Đợt 3: Từ ngày 01/9/2022 đến trước ngày 31/10/2022. 

 4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia gửi trực tiếp hoặc qua bưu 

điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông theo địa chỉ: Phòng Quản lý 

Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, số 02 Phan Kế Bính, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. File word phiếu đề xuất gửi về địa chỉ email: 

pqlkhskhcndaknong@gmail.com. Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 

0987.692.445 (Đ/c Hường). 

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị xem tại cổng thông tin điện tử của 

Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn hoặc trang web của chương trình 

theo địa chỉ: http://www.vpct.gov.vn/Home.html.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang thông tin điện tử của tỉnh; 

- Đăng tải lên website của Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, QLKH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thuần 
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Mẫu A1-ĐXNV 

03/2017/TT-BKHCN 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCẤP QUỐC GIA  

(Dùng cho đề tài hoặc đề án) 

 
1. Tên Đề tài/Đề án: 

 

 

2. Căn cứ đề xuất(giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-

BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước): 

 
 

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến 

đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v... 

 

 
4. Mục tiêu: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

 

   

..., ngày ... tháng... năm 20..… 

 

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. 



DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN 

 

1. Sở Thông tin và truyền thông;  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

4. Sở Nội vụ; 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

6. Sở Y tế; 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

9. Sở Công Thương; 

10. Sở Giao thông vận tải; 

11. Cục Thuế tỉnh; 

12. Công an tỉnh; 

13. Đài Phát thanh và Truyền hình; 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
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