
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 743/SKHCN-QLKH Cần Thơ, ngày 03 tháng 8 năm 2016 

V/v đề xuất dự án thuộc Chương 

trình Nông thôn miền núi bắt đầu 

thực hiện từ năm 2017 

 

Kính gửi: ……………………………………………………… 

 

Căn cứ Công văn số 3175/BKHCN-ĐP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc đôn đốc việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương 

trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017, 

Thực hiện Công văn số 1969/VPUB-KGVX ngày 28 tháng 7 năm 2016 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đề xuất đặt hàng dự án 

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo quý cơ quan, doanh nghiệp 

đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 

2017 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tuyển chọn, trình Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. 

1. Định hướng ưu tiên: 

Ưu tiên những dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò hạt 

nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo nhiều việc làm ở nông 

thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. 

2. Hồ sơ và thời gian gửi đề xuất: 

- Hồ sơ đề xuất dự án bao gồm (theo khoản 1 Điều 14 của Thông tư 

07/2016/TT-BKHCN):  

+ Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA); 

+ 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 quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông 

tư 07/2016/TT-BKHCN. 

Chi tiết các biểu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và 



công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016-2025 (biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Cần Thơ http://sokhcn.cantho.gov.vn/). 

- Thời gian: Đề xuất dự án đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành 

phố Cần Thơ trước ngày 20/8/2016.  

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ mong nhận được đề xuất của 

quý cơ quan, doanh nghiệp. Đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp gửi thêm thuyết 

minh dự án dạng tập tin Microsoft Word đến địa chỉ mail: htnlinh@cantho.gov.vn. 

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 

Cần Thơ, số 02, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ). Điện thoại: 0710.3821.913; Fax: 0710.3821.471. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Lưu: VT, QLKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Phương 
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

1. Công ty TNHH ACI 

2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Đại Long Tiến 

3. Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ 

4. Công ty cổ phần GENTRACO 

5. Công ty VEMEDIM 

6. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ 

7. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ 

9. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ 

10. Trường Đại học Cần Thơ 

11. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ thành phố Cần Thơ 

12. Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 

13. Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ 

14. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền 

15. Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai 

16. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh 

17. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy 

18. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng 

19. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều 

20. Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 

21. Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt 
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