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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /SKHCN-QLKH 
 

V/v đề nghị đặt hàng, giao trực tiếp 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

 

Vĩnh Phúc, ngày          tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Thực hiện Văn bản số 1293/UBND-VX2, ngày 01/3/2021 của của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt 

đầu thực hiện từ năm 2022;  

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp cho các Sở, Ban, Ngành, UBND 

huyện, Thành phố chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực 

hiện từ năm 2022, dựa trên cơ sở:  

1. Văn bản số 1405/BKHCN-VP, ngày 17/5/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;  

2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, các Nghị quyết 

chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực tiễn các ngành, 

lĩnh vực của Vĩnh Phúc hiện nay,  

3. Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

Theo đó, các nhiệm vụ KH&CN cần ưu tiên đặt hàng cụ thể như sau: 

- Những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ 

được cụ thể hóa từ các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2025, các Nghị quyết chuyên đề của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thực tiễn sản xuất và đời sống tại 

tỉnh Vĩnh Phúc nhằm: Nâng cao năng suất, chất lượng; khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao chất lượng dân số và phát triển; tăng cường thực 

hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn; nâng cao thu nhập và phúc lợi 

của người dân tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm đề xuất chính sách mang tính 

đột phá để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ 

công, nhất là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ trong sản xuất 



 2 

kinh doanh và dịch vụ công, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh 

nghiệp; hình thành chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, phát triển sản 

phẩm quốc gia, sản phẩm đặc trưng của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ 

cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao; 

bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và 

khu vực nông thôn, xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa, du lịch phù hợp 

với điều kiện của tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp cho các Sở, Ban, Ngành, UBND 

huyện, Thành phố chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và gửi văn bản 

chỉ đạo về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hướng dẫn hoàn thiện các thủ 

tục theo quy định. Nội dung chính bao gồm: 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN (chỉ ghi một (01) trong các hình thức: đề tài 

khoa học và công nghệ hoặc dự án SXTN hoặc đề án khoa học hoặc dự án 

KH&CN): 

2. Mục tiêu: 

3. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: 

4. Các nội dung chính: 

 Nội dung 1:..... 

 Nội dung 2:..... 

 Nội dung 3:..... 

 Nội dung n:...... 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: 

6. Dự kiến thời gian thực hiện: (Số tháng....) 

7. Dự kiến về kết quả, hiệu quả và địa chỉ áp dụng: 

8. Giao tổ chức chủ trì: 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và 

Công nghệ, điện thoại: 0989.152.009/0989.580.479. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm của Thường 

trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, QLKH. 

          (BĐT-05b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 
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