PHỤ LỤC
DANH MỤC MẪU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ
DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu B1-ĐX-DAKHCN: Danh mục dự án khoa học và công nghệ đề xuất đặt
hàng thực hiện năm 20..
2. Mẫu B1-1-DAKHCN: Phiếu đề xuất Dự án khoa học và công nghệ
3. Mẫu B1-2-PĐX-ĐT: Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Dự án
KH&CN
4. Mẫu B1-3-PĐX-DASXTN: Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm thuộc
Dự án KH&CN
5. Mẫu B2-TH-DAKHCN: Danh mục dự án khoa học và công nghệ và các
nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN dự kiến đưa vào thực hiện trong kế hoạch
năm 20...
6. Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN: Thuyết minh tổng quát Dự án khoa học và công
nghệ

Mẫu B1-ĐX-DAKHCN
11/2013/TT-BKHCN

Bộ... (ghi rõ tên Bộ, ngành,
UBND tỉnh, thành phố …)

DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NĂM 20..

TT

Tên Dự án khoa học
và công nghệ

Lĩnh vực

Lý do
đề xuất

Dự kiến kết quả

...., ngày ... tháng ... năm 20...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Ghi chú: Kèm theo Bản tổng hợp này là Phiếu đề xuất Dự án khoa học và công nghệ (Mẫu
B1-1-DAKHCN), phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B1-2-PĐX-ĐT), phiếu dự
án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B1-3-PĐX-DASXTN) thuộc Dự án khoa học và công nghệ cần
được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.
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Mẫu B1-1-DAKHCN
11/2013/TT-BKHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên Dự án KH&CN:

2. Xuất xứ hình thành (nêu rõ nguồn hình thành của Dự án KH&CN, tên Dự
án đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan ...)
3. Giải trình về tính cấp thiết (tại sao phải nghiên cứu giải quyết ở cấp Nhà
nước: quan trọng, cấp bách - tác động to lớn, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống
kinh tế - xã hội của đất nước ?...)

4. Mục tiêu:

5. Nội dung KHCN chủ yếu (nêu rõ các nội dung nghiên cứu chủ yếu cần giải
quyết để đạt được mục tiêu đặt ra....)

6. Nhu cầu kinh phí (làm rõ nhu cầu kinh phí để thực hiện các nội dung...)

7. Dự kiến sản phẩm (tạo ra công nghệ, sản phẩm gì...)
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8. Địa chỉ áp dụng (nêu rõ địa chỉ ứng dụng kết quả: dự án đầu tư nào ?)

9. Hiệu quả
9.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội (cần làm rõ đóng góp của Dự án KH&CN đối
với các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và
các đóng góp khác...)
9.2. Hiệu quả về khoa học và công nghệ (tác động đối với lĩnh vực khoa học
công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội
sinh...)

............., ngày ........ tháng ...... năm 20..
THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT
(Ký tên và đóng dấu)
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Mẫu B1-2-PĐX-ĐT
11/2013/TT-BKHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Tên Đề tài:
2. Thuộc Dự án KH&CN:
3. Lý do đề xuất Đề tài (nêu rõ vấn đề thực tiễn cần giải quyết và sự phù hợp của vấn đề
cần giải quyết với mục tiêu,nội dung và sản phẩm dự kiến của Dự án KH&CN)

4. Giải trình về tính cấp thiết (quan trọng, bức xúc, cấp bách,...)
5. Định hướng mục tiêu:
6. Yêu cầu về sản phẩm:
7. Khả năng và địa chỉ áp dụng:
8. Dự kiến thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ ..)
9. Dự kiến kinh phí thực hiện (tổng số, trong đó NSNN hỗ trợ)
10. Thông tin khác:
10.1. Đề xuất chủ nhiệm Đề tài (họ, tên, trình độ chuyên môn, chức vụ và cơ quan công
tác hiện tại)

10.2. Đề xuất Tổ chức chủ trì Đề tài (tên, địa chỉ)
THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT
(Ký tên và đóng dấu)

(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4.
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Mẫu B1-3-PĐX-DASXTN
11/2013/TT-BKHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
1. Tên Dự án SXTN:
2. Thuộc Dự án KH&CN:
3. Lý do đề xuất Dự án SXTN (vấn đề thực tiễn cần giải quyết và sự phù hợp của vấn
đề cần giải quyết với mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Dự án KH&CN)
4. Xuất xứ của Dự án SXTN (làm rõ có xuất xứ từ một trong các nguồn sau: Kết quả
của các đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị
áp dụng; Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KHCN; Kết quả
KH&CN từ nước ngoài đã được các tổ chức có thẩm quyền thẩm định công nhận).

5. Giải trình về tính cấp thiết (quan trọng, bức xúc, cấp bách,...)
6. Mục tiêu:
7. Yêu cầu về sản phẩm (các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật):
8. Khả năng huy động các nguồn lực (khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở
vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)
9. Nhu cầu thị trường (thuyết minh rõ về khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức
chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm của dự án)
10. Dự kiến thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ ..)
11. Dự kiến kinh phí thực hiện (tổng số, trong đó NSNN hỗ trợ)
12. Thông tin khác:
12.1. Đề xuất chủ nhiệm Dự án SXTN (họ, tên, trình độ chuyên môn, chức vụ và cơ
quan công tác hiện tại)

12.2. Đề xuất Tổ chức chủ trì Dự án SXTN (tên, địa chỉ)
THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT
(Ký tên và đóng dấu)

(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4.
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Mẫu B2-TH-DAKHCN
11/2013/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VÀ CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
DỰ KIẾN ĐƯA VÀO THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 20...

TT
1
I
A
1
B
1
II

Tên Dự án, các nhiệm vụ thuộc
Dự án khoa học và công nghệ

Định hướng
mục tiêu

Sản phẩm, yêu cầu
đối với sản phẩm

2

3

4

Phương thức
tổ chức
thực hiện
5

Ghi chú
6

Dự án KH&CN:
Các đề tài
Đề tài 1:
…
Các Dự án SXTN
Dự án SXTN 1:
…
Dự án KH&CN:

Ghi chú: Các Dự án khoa học công nghệ, các đề tài, các Dự án SXTN trong mỗi Dự án khoa học công nghệ được xếp theo thứ tự ưu tiên từ
trên xuống.
VỤ TRƯỞNG VỤ …………………………
(Họ, tên và chữ ký)
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Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN
11/2013/TT-BKHCN

THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
I . Thông tin chung về Dự án KH&CN
1. Tên Dự án KH&CN:
2. Cơ quan chủ quản:
3. Thời gian thực hiện:
Từ tháng .... /201... đến tháng .... /201.....
Kinh phí
Tổng kinh phí thực hiện:
Trong đó:
4.1 Từ ngân sách SNKH:
4.2 Từ các nguồn vốn khác:
4.

5.

triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng

Chủ nhiệm Dự án KH&CN

Họ và tên:
Học hàm /học vị:
Chức danh khoa học:
Mobile:
E-mail:
Địa chỉ cơ quan:
Địa chỉ nhà riêng:
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Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN

Tên tổ chức:
Điện thoại:

Fax:

E-mail:
Địa chỉ:
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7
TT

Các tổ chức phối hợp
Tên tổ chức

Địa chỉ

Bộ chủ quản

1

8

Xuất xứ Dự án KH&CN

8.1. Nguồn hình thành (Nêu rõ hình thành từ nguồn nào, phục vụ phát triển lĩnh vực
trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn nào ...)

8.2. Các văn bản liên quan đến Dự án KH&CN (nêu các văn bản pháp lý có liên
quan đến Dự án KHCN, Dự án đầu tư sản xuất ...)
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Tổng quan tình hình nghiên cứu triển khai và sản xuất sản phẩm trong và
ngoài nước (nêu khái quát những thông tin cơ bản, mới nhất về tình hình nghiên
cứu triển khai trong và ngoài nước: thể hiện sự am hiểu và nắm bắt được thông
tin về lĩnh vực nghiên cứu, nêu rõ tính cấp thiết của Dự án KHCN...)

9.1. Ngoài nước:

9.2. Trong nước:
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II- Mục tiêu, nội dung chủ yếu của Dự án KH&CN
10 Mục tiêu của Dự án KH&CN
10.1. Mục tiêu kinh tế –xã hội (nêu rõ việc thực hiện Dự án KHCN giải quyết những
mục tiêu bức xúc gì phục vụ chiến lược phát triển kinh tế –xã hội, ... )

10.2. Mục tiêu về khoa học và công nghệ (nêu rõ việc nắm bắt, làm chủ và nâng cao
những công nghệ gì? thuộc lĩnh vực nào, ở trình độ ra sao so với trong khu vực và
quốc tế...)

11 Nội dung nghiên cứu (liệt kê những nội dung trọng tâm trong toàn bộ thời gian
để thực hiện mục tiêu của Dự án KHCN, nêu bật được những nội dung mới và
phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra...)

12 Tiến độ thực hiện
TT

Nội dung trọng tâm

1

2

Sản phẩm
phải đạt
3

Thời gian
(BĐ-KT)
4

Ghi chú
5
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III. Sản phẩm của Dự án KH&CN
13

Dạng kết quả dự kiến của Dự án KHCN

I
 Dây chuyền công nghệ
 Sản phẩm

II
 Quy trình công nghệ
 Phương pháp

 Thiết bị, máy móc
 Vật liệu
 Giống cây trồng

 Quy phạm
 Tiêu chuẩn

 Giống gia súc
 Chương trình máy tính
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III
 Đề án quy hoạch triển khai
 Luận chứng kinh tế -kỹ thuật,
nghiên cứu khả thi
 Đào tạo,
 Bài báo, Sách chuyên khảo…
 Sản phẩm đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ
 Khác

Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III)

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học

Chú thích

1

2

3

4
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Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I)

TT

Tên sản phẩm
và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Đơn
vị đo

1

2

3

Mức chất lượng
Mẫu tương tự
Cần
Trong
Thế
đạt
nước
giới
4

5

6

Dự kiến Số
lượng
sản phẩm
tạo ra
7

1
2
3
16

STT

Địa điểm và thời gian ứng dụng (Ghi rõ tên sản phẩm cụ thể, địa chỉ, tên Dự
án đầu tư và thời gian ứng dụng các sản phẩm của Dự án KHCN)
Tên sản phẩm

Địa chỉ

Thời gian

Ghi chú

11
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Hiệu quả của Dự án KH&CN

 Hiệu quả về khoa học và công nghệ (tác động đối với lĩnh vực khoa học công
nghệ liên quant, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội
sinh...)
 Hiệu quả về kinh tế (phân tich rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do Dự án
KHCN mang lại gồm: làm lợi do thay thế nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá, thuê
chuyên gia...so với hiện tại)

 Hiệu quả về xã hội (ảnh hưởng tác động do thực hiện dự án KHCN mang lại như
tạo công ăn việc làm, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm, tăng thu nhập cho người
lao động...)

IV. Danh mục các đề tài, dự án SXTN trong Dự án KH&CN
(Phụ lục 1 kèm theo Thuyết minh)
V. Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án SXTN
(Phụ lục 2 kèm theo Thuyết minh)

......................., ngày
THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN KHCN

tháng

năm 20...

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN KHCN
(Họ, tên và chữ ký)

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

1
2

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN2

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Chỉ thực hiện khi dự án được phê duyệt
Chỉ thực hiện khi dự án được phê duyệt
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Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN
11/2013/TT-BKHCN

Phụ lục1

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ
THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên Dự án KH&CN: ………………………………………………………………….

TT

Tên nhiệm vụ
KHCN

1
I.

2
Các đề tài

II.

Các dự án SXTN

Tổ chức,
Cá nhân
chủ trì

Mục tiêu
chủ yếu

Nội dung chủ yếu

Sản phẩm và các
chỉ tiêu KT –KT
chủ yếu

3

4

5

6

Thời gian thực
hiện
Bắt
Kết
đầu
thúc
7

8

Hiệu quả
9

Ghi chú
10
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Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN
11/2013/TT-BKHCN

Phụ lục 2

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIÊM VỤ
THUÔC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên Dự án KH&CN: ………………………………………………..

STT

Tên nhiệm vụ KHCN

Tổ
chức
chủ trì

2

3

1

I.
1

Kinh phí thực hiên
(triệu đồngt)
Tổng
Kinh phí Nguồn
kinh phí
SNKH
khác
4

5

6

Phân bổ kinh phí cho các năm từ SNKH
(triệu đồng)
Năm Năm
Năm
Năm
Năm
200... 200...
200..
200...
200...
7

8

9

10

11

Ghi chú
12

Các đề tài

2
3

II
1

Các dự án SXTN

2
3
Tổng cộng
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