Phụ lục 3
DANH MỤC MẪU PHÊ DUYỆT
DỰ ÁN KH&CN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu Tờ trình phê duyệt Dự án KH&CN: Biểu C1-TTr-DAKHCN-SPQG
2. Mẫu Quyết định phê duyệt Dự án KH&CN: Biểu C2-QĐ-DAKHCN-SPQG
3. Mẫu Trang phê duyệt Thuyết minh tổng quát Dự án KH&CN: Biểu C3TMTQ-DAKHCN-SPQG
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Biểu C1-TTr-DAKHCN-SPQG
12/2013/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA

Số:

/TTr-BCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt Dự án KH&CN phát triển sản phẩm quốc gia
Kính trình: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thi hành Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện
từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020,
………………………..(ghi tên Cơ quan chủ quản SPQG) được Thủ tướng
Chính phủ giao quản lý và thực hiện đề án phát triển sản phẩm quốc gia:
“…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………”
Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia, Ban chủ nhiệm chương trình phát
triển sản phẩm quốc gia đã hoàn thành việc xây dựng, xét duyệt và thẩm định
Dự án KH&CN sau:
1. Tên Dự án KH&CN:
“………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..”
2. Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN: …………………………………
3. Chủ nhiệm Dự án KH&CN:
4. Thời gian thực hiện Dự án KH&CN: …năm, bắt đầu từ năm 20…
5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án KH&CN (dự kiến):…… triệu đồng
Trong đó:
-

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (dự kiến):………triệu đồng

- Kinh phí từ các nguồn khác (dự kiến):………….. triệu đồng
6. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án KH&CN đã được xác
định gồm ……. nhiệm vụ (Danh mục I trong phụ lục kèm theo)
Trong đó:
- Tổng số đề tài:
- Tổng số dự án SXTN:
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7. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN đã được xét duyệt,
thẩm định nội dung và kinh phí đề nghị phê duyệt để triển khai thực hiện Đợt I
gồm ……. nhiệm vụ (Danh mục II trong phụ lục kèm theo)
Trong đó:
- Tổng số đề tài:
- Tổng số dự án SXTN:
8. Tổng kinh phí thực hiện đề nghị phê duyệt Đợt I là: ……triệu đồng
Trong đó:
- Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: ……………. triệu đồng
- Kinh phí từ các nguồn khác: ………….. triệu đồng
9. Hồ sơ Dự án KH&CN trình phê duyệt gồm:
a) 01 bản chính Thuyết minh tổng quát Dự án KH&CN đã được hoàn
thiện sau khi thẩm định;
b) 01 bản chính Quyết định phê duyệt danh mục Dự án KH&CN và các
nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN của Cơ quan chủ quản SPQG;
c) 01 bản chính Quyết định phê duyệt danh mục tổ chức và cá nhân trúng
tuyển chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN của Cơ quan chủ
quản SPQG;
d) 01 bản chính Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Dự án KH&CN
của Bộ Khoa học và Công nghệ;
đ) 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng thẩm định Dự án KH&CN;
e) 01 bản sao Phương án huy động các nguồn tài chính thực hiện Dự án
KH&CN đã được Hội đồng thẩm định thông qua;
g) 01 bản chính công văn của Cơ quan chủ quản SPQG (trường hợp Cơ
quan chủ quản SPQG không là Bộ Khoa học và Công nghệ) đề nghị phê duyệt
Dự án KH&CN.
h) Văn bản ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).
Ban chủ nhiệm chương trình phát triển sản phẩm quốc gia kính trình Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Lưu.

CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(ký tên và đóng dấu)
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Phụ lục
DANH MỤC I: CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KH&CN
TT

Mã số, tên nhiệm vụ

1
I

2

Thời gian thực hiện
(bắt đầu/kết thúc)
3

Ghi chú
4

Đề tài

1
2
….
II

Dự án SXTN

1
2
…
DANH MỤC II: CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KH&CN ĐÃ XÉT DUYỆT, THẨM
ĐỊNH NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ
STT

Mã số, tên
nhiệm vụ

Tổ
chức, cá
nhân
chủ trì

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu/kết
thúc)

1
I
1
2
…
II
1
2
…

2

3

4

Kinh phí thực hiện
Tổng
Ngân
Kinh
kinh phí sách sự
phí
nghiệp
khác
KHCN
5
6
7

Ghi chú

8

Đề tài

Dự án SXTN
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Biếu C2-QĐ-DAKHCN-SPQG
12/2013/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày

tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ
phát triển sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 20...
_________________________
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia
đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Sản phẩm quốc gia thực hiện từ
năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2013 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình
phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 12/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê
duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia;
Xét hồ sơ Dự án KH&CN trình phê duyệt và đề nghị của các ông Chủ
nhiệm chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Vụ trưởng Vụ (chuyên
ngành), Vụ trưởng Vụ ….
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc
gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 bắt đầu thực
hiện từ năm 20…, bao gồm:
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I. Phê duyệt Thuyết minh tổng quát Dự án KH&CN:
1. Tên Dự án KH&CN:…………………………………………………
Mã số: ……..
2. Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia:
3. Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN:
4. Chủ nhiệm Dự án KH&CN:
5. Thời gian thực hiện:…..năm; Bắt đầu:…….. Kết thúc: ………
6. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm chính của Dự án KH&CN, Danh mục các
nhiệm vụ (đề tài, dự án SXTN) thuộc Dự án KH&CN, Phương án huy động các
nguồn tài chính chi tiết trong Thuyết minh tổng quát Dự án KH&CN.
7. Dự toán kinh phí thực hiện Dự án KH&CN:
Tổng kinh phí thực hiện Dự án KH&CN: ……….. triệu đồng
(bằng chữ:……………………………………………………)
Trong đó:
- Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: ……. triệu đồng
- Tổng kinh phí từ nguồn vốn khác: …………triệu đồng
II. Phê duyệt kinh phí thực hiện Dự án KH&CN
1. Kinh phí thực hiện ….. nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN gồm …. đề tài
và …. dự án SXTN bắt đầu thực hiện từ năm 20… là ……….. …triệu đồng,
trong đó:
- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: ……. triệu đồng (bằng
chữ: …………………………)
- Kinh phí từ nguồn vốn khác: ………… triệu đồng.
(Chi tiết trong phụ lục kèm theo)
2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được cân đối từ ngân
sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Kinh phí từ nguồn vốn khác thực hiện Dự án KH&CN do Tổ chức chủ
trì Dự án KH&CN thực hiện theo Phương án huy động các nguồn tài chính ghi
trong Thuyết minh tổng quát Dự án KH&CN đã phê duyệt.
Điều 2. Giao cho Ban chủ nhiệm chương trình phát triển sản phẩm quốc
gia, Đơn vị quản lý sản phẩm quốc gia, Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN tổ chức
việc ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện Dự án KH&CN nêu tại Điều 1 và các
nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án KH&CN theo trách nhiệm quy định tại Thông
tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm
quốc gia đến năm 2020 để triển khai thực hiện.
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Điều 3. Các ông Chủ nhiệm chương trình phát triển sản phẩm quốc gia,
Vụ trưởng Vụ (chuyên ngành), Vụ trưởng Vụ …, Chánh Văn phòng Bộ Khoa
học và Công nghệ, Thủ trưởng Đơn vị quản lý sản phẩm quốc gia thuộc Cơ quan
chủ quản sản phẩm quốc gia, Giám đốc Văn phòng các Chương trình quốc gia
về KH&CN, Thủ trưởng Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN, Thủ trưởng Tổ chức
chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN, Chủ nhiệm Dự án KH&CN, Chủ nhiệm
nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản SPQG;
- Lưu: VT, BCN.

BỘ TRƯỞNG
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Phụ lục
DANH MỤC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
THUỘC DỰ ÁN KH&CN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA
BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM.....

(Kèm theo Quyết định số ……... QĐ/BKHCN ngày…... tháng …... năm 20...
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Mã số, tên
nhiệm vụ
KH&CN

Tổ
chức, cá
nhân
chủ trì

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu
/kết thúc)

1
I
1
2
…
II
1
2
…

2

3

4

Kinh phí thực hiện
Tổng
Ngân
Kinh
kinh phí sách sự
phí
nghiệp
khác
KHCN
5
6
7

Ghi chú

Đề tài

Dự án SXTN
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Biểu C3-TMTQ-DAKHCN-SPQG
12/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________

THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
DỰ ÁN KH&CN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA
(Theo Quyết định số …… QĐ/BKHCN ngày…tháng…năm 20
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Tên Dự án KH&CN:
Thuộc Sản phẩm quốc gia:
2. Cơ quan chủ quản SPQG:
3. Tổ chức chủ trì Dự án KH&CN:
4. Chủ nhiệm Dự án KH&CN:
5. Thời gian thực hiện: năm …..

Bắt đầu:….. Kết thúc: ……

Hà Nội, ngày tháng năm 20
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

(Ghi chú: Trang phê duyệt này được đóng quyển tại trang đầu tiên của Thuyết minh tổng quát
Dự án KH&CN và đóng dấu, giáp lai khi Dự án KH&CN được phê duyệt)
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