ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Số: 533 /UBND-KT
V/v đề xuất đăng ký nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp cơ sở
thực hiện năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy,
Thường trực HĐND, UBND thành phố;
- UBND phường, xã.
Căn cứ Công văn số 227/KHCN-CS&SHTT ngày 01/3/2022 của Sở Khoa
học và Công nghệ về việc đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
cơ sở thực hiện năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn
vị như kính gửi nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ cở
thực hiện năm 2023 (theo mẫu Phiếu đề xuất đăng ký). Trong đó, xác định các
lĩnh vực nghiên cứu - ứng dụng ưu tiên đề xuất như: Xây dựng đô thị thông
minh; chuyển đổi số phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch;
thương mại điện tử; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; ứng dụng công
nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến, sở hữu trí tuệ
đối với các sản phẩm OCOP; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; ....
Văn bản đề xuất gửi về Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố
(Phòng Kinh tế thành phố - Cơ quan Thường trực của Hội đồng) trước ngày
20/5/2022.
Giao Phòng Kinh tế thành phố tổng hợp đề xuất; báo cáo Chủ tịch UBND
thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.
(Có Công văn số 227/KHCN-CS&SHTT ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học
và Công nghệ gửi kèm)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Hội đồng Khoa học và Công nghệ TP;
- LĐVP, CVKT VP HĐND - UBND TP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Đính

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 533 /UBND-KT ngày02 /3/2022 của Chủ tịch UBND TP)

1. Tên nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án): ………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách)
……………………………………………………………………………………
3. Mục tiêu: …………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………
4. Nội dung chủ yếu: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Dự kiến sản phẩm: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Khả năng địa chỉ áp dụng: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. Nhu cầu kinh phí thực hiện:
Tổng số: ……………………………………. triệu đồng, trong đó:
Hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …………………… triệu đồng.
Nguồn khác: …………………………………………………. triệu đồng.
9. Thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ tháng … năm… đến tháng …năm)
…………………………………………………………………………………….
10. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân đề xuất:
…………………………………………………………………………………….

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …… tháng …… năm 2021
TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4

