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SEN Ỉ̂ MXịM. 

Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BKHCN-PTTTDN 
V/v Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia 

triển m^ường k^a học Hà Nội. ngày oí tháng í năm 2018 
và công nghệ đen năm 2020 băt đâu • 

thực hiện từ năm 2019 

Kính sỉd: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; 
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

CniỊyôn: 
Triên 

Ịlưip Hố So Sót. 
khai thực hiện Quyêt định sô 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 

rủa Thũ lưữhg Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), căn cứ văn 
bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN ngày 09/6/2017 quy định trình tự, thủ tục xác định 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và Công 
nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075, trình tự thực 
hiện cụ thể như sau; 

1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ 

Căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại các văn bản quản lý 
Chương trình 2075 (Căn cứ Thông tư sổ 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Thông tư sổ 08/2016/TT-BKHCN 
ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đỏi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020) các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm 
vụ để đăng ký tham gia Chương trình 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau: 

a) Đề tài, đề án khoa học và công nghệ nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

b) Dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình: 

- Dự án Xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; 

- Dự án Thành lập, Phát triển hoạt động của Tổ chức trung gian; 

- Dự án Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục 
vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; 

- Dự án Truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

- Dự án Đánh giá nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng công nghệ; 

- Dự án Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, tài sản trí tuệ; 



2. Thành phần hồ sơ 
a) Hồ sơ nhiệm vụ gồm: 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Có xác nhận của tổ chức/cá 
nhân) (theo Mầu Al-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 
2017 đối với đề tài hoặc đề án và theo Mầu A3-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN 
ngày 03 tháng 4 năm 2017 đối với dự án khoa học và công nghệ); 

3. Cách thức nộp Hồ sơ: Hồ sơ cần nộp bằng cả 2 hình thức: Online và 
Bưu điện. 
- Nôp Hồ sơ online ; theo đường link : http://2075.natec.gov.vn. Bắt đầu nhận đăng 
ký online từ 20/08/2018, thòi hạn đóng nhận Hồ sơ : 12:00 am ngày 30/08/2018. 
- Nộp Hồ sơ qua đườns Bưu điên : 
+ Hồ sơ theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu 
điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp 
+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bản sao). 

+ Thòi hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn trước 
17h00 ngày 30/08/2018. 

+ Địa chỉ nhân hồ sơ: Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, Phòng 207, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Phòng Phát triển thị trường công nghệ - Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, số điện thoại; 024.38228873. 

Hỗ trợ trực tuyến trên trang : http://natec.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chủ nhiệm Chương trình 2075; 
- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 
- Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia; 
- Lưu; VT, PTTTDN. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
^TRƯỞNG 
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Mầu A3-ĐXNV 
TT03/2017/TT-BKHCN 

PHIÉU ĐÈ XUẤT ĐẬT HÀNG NHIỆM vụ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁP QUÓC GIA 

(Dùng cho dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ đến năm 2020) 

1. Tên dư án: 

2. Xuất xứ hình thành: (nêu rõ nguồn hình thành của dự án KH&CN, minh chứng các 
quyết định phê duyệt liên quan kèm theo bản đền xuất này, ...) 

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và 
ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...: 

4. Mục tiêu; 
5. Nội dung chủ yếu: (Nêu các nội dung chính cần triển khai để thực hiện dự án) 
6. Yêu cầu đối vói kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỷ 

thuật cần đạt: 
7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 
8. Yêu cầu đối vói thời gian thực hiện: 
9. Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả: 
10.Dư kiến nhu cầu kinh phí: 

* A Ẵ Ẩ 11.Phương án huy động các nguôn lực của cơ tô chức, cơ quan dự kiên ứng 
dụng kết quả: (khá năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở •vật chất từ các nguồn 
khác nhau để thực hiện dự án) 

12.Dự kiến hiệu quả của dự án KH&CN: 
12.1 Hiệu quả kinh tế - xã hội: (cần làm rõ đóng góp của dự án KH&CN đổi với các 

dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các đóng góp 
khác...) 

12.2 Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (tác động đổi với lĩnh vực khoa học công 
nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...) 

13. Dự kiến phương án xử lý tài sản được hình thành từ ngân sách nhà 
nước (Mục này áp dụng đối với dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ) 
(Theo quy định tại Điểu 22 NĐ 70/2018 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định việc 
quản lý, sử dụng tài sàn được hĩnh thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Tổ chức chủ trì cam kết về phương án xử lý 
tài sản được hình thành từ ngân sách nhà nước) 

ngày... tháng... năm 2018 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÈ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

Ghi chú: Phiếu để xuất được trĩnh bày không quá 6 trang giấy khu A4. 



Mầu Al-ĐXNV 
TT 03/2017/TT-BKHCN 

PHIẾU ĐẺ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM vụ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

(Dùng cho đề tài hoặc đề án) 

1. Tên Đe tài/Đề án: 

2. Căn cứ đề xuất (giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 

03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước): 

3. Tính cấp thiết (tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh 

hưởng đến Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020): 

4. Muc tiêu: 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả; 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

ngày... tháng... năm 20Ỉ& 

TỞ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 

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


