UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 225 /SGDĐT- GDTrH&GDTX

Bắc Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
thực hiện năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 01/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận được Công văn
số 227/KHCN-CS&SHTT của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đăng
ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2023 (gọi tắt là Công văn). Sau khi
nghiên cứu nội dung Công văn, Sở GD&ĐT triển khai việc đăng kí nhiệm vụ
KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:
1. Đối tượng
Tổ chức hoặc cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong
ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.
2. Định hướng nghiên cứu, ứng dụng
Nghiên cứu đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng học tập; các giải pháp
nâng cao GD&ĐT; nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong hệ thống giáo dục phổ
thông, trường chuyên nghiệp và dạy nghề.
Tùy vào điều kiện thực tiễn, mỗi đơn vị trực thuộc đăng kí tối thiểu 01 nhiệm
vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2023.
3. Thời gian
Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2023 do tổ chức, cá nhân đề
xuất gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 10/5/2022 (đồng thời gửi kèm bản mềm vào
Email: dtmhai@bacgiang.edu.vn).
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân
trong đơn vị những nội dung trên; tổ chức xét duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
thực hiện năm 2023 và gửi phiếu đăng kí (phụ lục I, II, III) và bảng tổng hợp danh
mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN (phụ lục IV) về Sở GD&ĐT theo đúng địa chỉ và
thời gian qui định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với bà Đào
Thị Minh Hải, số điện thoại: 0944777477 để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, HĐKH&CN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bạch Đăng Khoa

Phụ lục I
PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày

/3/2022của Sở GD&ĐT Bắc Giang)

1. Tên đề tài, dự án KH&CN:
....................................................................................................................................................
2. Giải trình về tính cấp thiết (tính quan trọng, 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;
Đối ứng của cơ quan chủ trì: .................................................. triệu đồng;
Vốn huy động từ nguồn khác:................................................. triệu đồng.
9. Thời gian thực hiện: ......... tháng ......... đến tháng ......... năm ...............
10. Cá nhân đề xuất: .............................................; điện thoại:..............................
.................., ngày ...... tháng ... năm 2022

Cá nhân đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cơ quan chủ trì đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục II
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày

/3/2022của Sở GD&ĐT Bắc Giang)
ĐVT: 1000 đồng
Nguồn vốn

TT

Nội dung các khoản chi

A Phần kinh phí khoán
1 Xây dựng thuyết minh
2 Chuyên đề nghiên cứu
3 Báo cáo tổng kết
B Phần kinh phí không khoán
I

Công tác điều tra

1 Xây dựng mẫu phiếu điều tra
2 Cung cấp thông tin phiếu điều tra
3 Báo cáo xử lý phân tích số liệu điều tra
4 Thù lao cho người đi điều tra
II Hô ̣i thảo khoa ho ̣c
1 Chủ trì Hội thảo
2 Thư ký hội thảo
3 Báo cáo tham luận trình bày tại Hội thảo

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ngân sách
nhà nước

Đối ứng

Kinh phí đề
nghị hỗ trợ từ
ngân sách

4 Tài liệu
5 Giải khát giữa giờ
6 Hội trường, trang trí khánh tiết, chi khác
III Tâ ̣p huấ n
1 Chi giảng viên
2 Tài liệu
3 Giải khát giữa giờ
4 Hội trường, trang trí khánh tiết, chi khác
IV Các nội dung khác
IV Quản lý chung nhiệm vụ
(2,5% tổng dự toán)
Tổng cộng

Cá nhân đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cơ quan chủ trì đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục III
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày

/3/2022của Sở GD&ĐT Bắc Giang)
ĐVT: 1000 đồng
Nguồn vốn

TT

Nội dung các khoản chi

ĐVT

A Phần kinh phí khoán
1 Viết thuyết minh dự án
2 Viết báo cáo tổng kết dự án
3 Hoàn thiện quy trình

Thuyết minh
Báo cáo
Quy trình

4 Xây dựng mô hình thử nghiêm
̣
…………………………………
Thù lao chủ nhiệm dự án

Ngày

Công thành viên thực hiện chính

Ngày

Thành viên

Ngày

B Phần kinh phí không khoán
I

Nguyên vâ ̣t liêu,
̣ năng lượng

II Phân tích mẫu

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ngân sách
nhà nước

Đối ứng

Kinh phí đề
nghị hỗ trợ từ
ngân sách

IV

Quản lý chung nhiệm vụ
(2,5% tổng dự toán)
Tổng cộng

Cá nhân đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cơ quan chủ trì đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Căn cứ để lập dự toán kinh phí:
- Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán chi kinh phí đối với các nhiệm vụ
KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số
800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt
động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cac cơ quan nhà nước và đơn
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều
tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;
- Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Quy định khoán chi thực hiện
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước./.

Phụ lục IV
TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CƠ SỞ NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số
/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày
/3/2022của Sở GD&ĐT Bắc Giang)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị

Mục tiêu

Nội dung

Dự kiến kết quả

Thời gian
thực hiện

1
2
…

Cơ quan chủ trì đề xuất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kinh phí
dự kiến

