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THÔNG BÁO
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ năm 2022
Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND
tỉnh Điện Biên quy định xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức
và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn Cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của
UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thành
phố năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của
UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng
nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022.
Phòng Kinh tế thành phố thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022, như sau:
1. Danh mục nhiệm vụ
1.1 Danh mục phê duyệt tóm tắt
(1). Dự án sản xuất thực nghiệm: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng
mô hình trồng dâu tây Hana theo hướng hữu cơ tại xã Mường Phăng, thành phố
Điện Biên Phủ
(2). Dự án sản xuất thực nghiệm: Ứng dụng khoa học công nghệ xây
dựng mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín
1.2 Danh mục phê duyệt chi tiết (có phụ lục kèm theo)
2. Điều kiện tham gia tuyển chọn
Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 Quyết
định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.
3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn
a. Thành phần hồ sơ
Theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày
03/12/2020 của UBND t ỉnh Điện Biên, gồm:
(1) Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh của tổ chức chủ trì; Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có).
(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố (Biểu B1-1ĐON).
(3) Thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA).
(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
nhiệm vụ khoa chọc và công nghệ cấp thành phố (Biểu B1-3-LLTC).
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(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên
thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
(6) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài
(Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mực lương chuyên gia (trường hợp
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia).
(7) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của tổ chức tham gia phối
hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Biểu B1-5PHNC).
(8) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê
để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (thời gian báo giá
không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
(9) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã
nộp các cơ quan quản lý theo quy định.
(10) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp thành phố phải có vốn đối ứng.
(11) Tài liệu liên quan khác (nếu cần).
b. Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) và 01 bản điện tử của
hồ sơ (dạng FDF, không đặt mật khẩu).
4. Thời gian nhận hồ sơ
Để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn, phòng Kinh tế rút
ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn, bắt đầu từ ngày 17/01/2022 đến
hết ngày 24/01/2022 (Hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không được tham gia
tuyển chọn.
5. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
Phòng Kinh tế thành phố Điện Biên Phủ.
Địa chỉ: Trụ sở Thành ủy- HĐND-UBND thành phố, tổ dân phố 9 phường
Him Lam thành phố Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 02153.810.453
Phòng Kinh tế thành phố Điện Biên Phủ trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;

TRƯỞNG PHÒNG

- Trung tâm Dịch vụ KTTHT;
- UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử UBND thành phố (đăng tin)
- Lưu: VT, KT.

Trần Thị Mai
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