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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 5192/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tỉnh Thanh Hóa, năm 2022; 

 Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thông báo tuyển chọn các tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 như sau:  

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh, năm 2022 được thực hiện theo “Quy định tuyển chọn, 

giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ban hành kèm 

theo Quyết định số 204/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa, Quyết định số 2218/2017/QĐ-UBND, ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 “Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.  

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo các biểu mẫu do UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành tại các quy định nêu trên và kèm theo phương án quản 

lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-

CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ (nếu có). Riêng các nhiệm vụ KH&CN thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, thuyết minh được viết theo mẫu (Biểu B6-

TMNV) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN, ngày 11/6/2021 

của Bộ Khoa học và công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ đến năm 2030. 

3. Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công Thanh Hóa, Địa 

chỉ: 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa. 

4. Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày làm việc, kể từ ngày 07/01/2022 đến 

16h30, ngày 24/02/2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu 

đến của Bưu điện Thanh Hóa chậm nhất là ngày 24 tháng 02 năm 2022. 

5. Danh mục 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện phương thức 

tuyển chọn theo Quyết định số 5192/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa (Có Quyết định kèm theo). 



Các biểu mẫu được đăng tải trên Website: http://skhcn.thanhhoa.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

được biết để tham gia thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Ban biên tập Trang TTĐT của Sở (để đăng tải); 

- Lưu VT, VP.        .         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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