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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Thực hiện Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn và
giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện năm 2022; Căn cứ Quy định xác định nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày
22/01/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau:
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất cây sim làm
nguyên liệu và phục vụ du lịch tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại
tỉnh Ninh Bình
- Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số giám sát một số sản phẩm (rau, quả,
thịt) an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình
- Nghiên cứu đánh giá sụt đất, nứt đất và đề xuất giải pháp phòng tránh
giảm nhẹ thiệt hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ theo các
nội dung cụ thể như sau:
1. Định hướng mục tiêu, yêu cầu kết quả của nhiệm vụ (theo phụ lục kèm
theo)
2. Điều kiện tham gia tuyển chọn, yêu cầu với Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển
chọn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày
22/01/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
3. Căn cứ lập dự toán thực hiện đề tài, dự án thực hiện theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 55/2015/TT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày
29/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định định mức xây dựng dự
toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc
thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành khác.
(Các Văn bản nêu trên đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa
học và Công nghệ, địa chỉ http://khcnninhbinh.gov.vn/).
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4. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn:
Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2021. Ngày chứng
thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc
dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
5. Nơi nhận Hồ sơ:
Bộ phận một cửa, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, Số 23, đường Trần
Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Kết quả tuyển chọn sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở
Khoa học và Công nghệ.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Ninh
Bình, điện thoại: 0229.3873621 hoặc email theo địa chỉ: khoahocnb@gmail.com./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để B/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình;
- Ban Biên tập Trang TT ĐT của Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, PKH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Toàn Thắng
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