
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /TB-SKHCN                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày        tháng 10 năm 2021 

 
THÔNG BÁO  

Về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân  

thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
 bắt đầu thực hiện từ năm 2022  

  
Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh 

Phú Yên ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

tại tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Thông báo số 290/TB-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc chấp thuận danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ 
sở tuyển chọn, giao thực hiện từ năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo tuyển chọn tổ chức, cá 
nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ 

năm 2022, gồm có 09 nhiệm vụ (Phụ lục Danh mục 09 nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022 kèm theo Thông báo này). 

I. Điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh: thực hiện theo qui định tại Điều 4 của Quyết định số 
19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. 

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh: theo qui định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên, 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 cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON); 

3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-

TMĐTXH); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA).  
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 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 khoa học và công nghệ 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 
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ 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 khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC); 

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 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 khoa học và 
công nghệ 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 hoặc  

giao trực tiếp 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. 

Ghi chú:  

* Trong quá trình triển khai thực hiện cần xây dựng, bổ sung phương án 

huy động, sử dụng kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp dự kiến sẽ ứng dụng 

kết quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

* Ưu tiên cho các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đối ứng đến 71% đối với 

Dự án (số thứ tự số 1, 2, 3, 4, 8 của Phụ lục kèm theo). 

* Ưu tiên cho các tổ chức, doanh nghiệp có nội dung xây dựng mô hình du 

lịch thực tế tại tỉnh Phú Yên đối với đề tài (số thứ tự số 7 của Phụ lục kèm theo). 

* Nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở số thứ tự 1, 2, 3, 4, 8 của Phụ lục kèm 

theo Thông báo này thực hiện theo Khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 

07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm: 

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA); 
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- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT); 

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);  

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-

HĐTCHTCN); 

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ: Công nghệ lựa chọn để ứng 

dụng, chuyển giao đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Hướng vào giải quyết những vấn đề có tầm quan trọng đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi 

trường sinh thái; phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng 

miền, địa phương và mục tiêu của Chương trình; 

+ Tiên tiến, có tính mới và hiệu quả hơn so với công nghệ hiện có đang áp 

dụng rộng rãi tại địa phương; 

+ Đã có quy trình kỹ thuật ổn định, phù hợp với khả năng tiếp thu của các 
tổ chức và người dân nơi thực hiện dự án; 

+ Được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia đã 
được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên.  

III. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh:  

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: 01 bộ 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 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng 

PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết 
định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên là bản 

gốc hoặc bản sao có chứng thực.  

Hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:  
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a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đăng ký tham gia tuyển 
chọn;  

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

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 

3. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi 

qua bưu điện) hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp).  

4. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia 

tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ 
sơ đã nộp. 

Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ 

sơ theo quy định, các tài liệu bổ sung sau thời hạn nộp hồ sơ theo quy định 
không là bộ phận cấu thành của hồ sơ, trừ tài liệu quy định Mục 8 và Mục 10.c 

tại Phần II của Thông báo này. 

a) Nơi nhận hồ sơ: do tình hình dịch Covid-19 nên việc tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh qua 
dịch vụ bưu chính công ích (gửi tại các địa điểm Bưu điện hoặc Bưu cục gần nhất; 

mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng KHKD Bưu điện tỉnh, số điện thoại 
0942031232-Chị Diệp Lang Vương). Địa chỉ nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Phú Yên (số 08 Trần Phú, phường 7, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) 

 b) Thời hạn nhận hồ sơ: 60 ngày kể từ ngày đăng Thông báo trên cổng 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên; thời hạn cuối 
cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 27/12/2021. 

* Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại  

Cần biết thêm thông tin xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Phú Yên số điện thoại: 0257.3841060/3812079 hoặc E-mail: 

pqlkh@phuyen.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo đến quý tổ chức, cá 

nhân biết đăng ký tham gia tuyển chọn./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (biết); 
- TTƯD&CGCN (để đăng lên Website);  
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLKH, KHTC, KT. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Dương Bình Phú 
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