
UBND HUYN TUY AN 	CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
PHONG KINH TE VA HA TANG 	 Dc 1p - Tu do - Hanh phüc 

S: 	 9J /TB-/TB 	 TuyAn, ngaythang 02 nám 2018 

THONG BAO 
ye vic dC xuãt dt hang thirc hin 

nhiêm vi khoa hoe và cong ngh cap tinh näm 2019 

KInh gui: 
- Các co quan, Ban, ngãnh, doàn the; 
- UBND các xA, thj trãn. 

Thuc hin Thông báo so 10/TB-SKHCN ngày 29/01/2018 cüa So' Khoa hoc 

vi Cong ngh tinh PhtTi Yen Thông báo de^ xuAt dt hang thic hin nhim v11 khoa 

hoc và cong nghe^ näm 2019 tinh Phü Yen. 

Phông Kinh te và Ha thng huyn Tuy An thông báo dn các ccr quan, ban, 

ngành, doãn -th& UBNI) các xA, thj tr&n tren dja bàn huyn & xut dat hang th'rc 

hin nhim vi khoa hc và cong ngh8 cp tinh näm 2019 duOi các hlnh thirc d 

tài/du an san xut thc nghim. 

D& vâi các cá nhãn hoäc t6 chüc d8 xut thrc hiên nhim vii KH&CN khi 

thy cn thit phâi nghiên cüu nhm lam sang to, giái quyt nhttng vn d8 thc tin 

dt ra, phiic vi thit th?c cho thu cu phát trin kith t xA hi cüa nganh, dja 

phiwng, doanh nghip va cüa tInh PhA Yen. Các d8 xut thirc hin theo cci che^ dt 

hang vi kEt qua thirc hin nghien cru phâi có khâ nàng ap dmg vào san xut và 

cuc song, phc vi cho phát trin kinh t6 xâ hi cUa tinh. 

Riêng các de xuAt thim vi KH&CN tham gia các chrnmg trmnh quc gia sê 

duçic UBND tinh xem xét, phê duyt dt hang trên eci s& danh mic các nhim vii 

xut và thu cu cp thiEt cüa dja phucmg. 

Ve Ho so' de xuãt nhim vu: 

-D6ivothchücdtnmviKH&CNsCr dung MuA1-DXNV. 

- De xuAt dt hàngnhim vi KH&CN si'i di1ing Mâu B1-DXDH. 
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Thô'i gian tip nhn N xuãt: Np trtxâc ngày 22/03/2018. Nhüng phiêu d 

xuAt gCñ sau thOri gian neu trên sê không duçic xem xét và giãi quyt. 

Dia diem nhân ho so': Giri v e^ phông Kinh te và Ha tang huyn Tuy An. Dja 

'I 
	 chi: 531 Quc lô 1, thj trn Chi Thnh, huyn Tuy An, tinh Phü Yen. Din thoai: 

0257. 3865210. 

Phông Kinh te và Ha tang huyn Tuy An kInh de nghj các co quan, Ban, 

ngành, doãn th& UBND các xA, thj trn trin khai trong don vj mInh bitt & tham 

gia & xut däng k) nhim vi Khoa hoc và Cong nghq^ nàm 2019 tinh Phü Yen.!. 

N.yinhn: 
 -NhLrtrên; 

- Thuing trrc Huyn üy (b/c); 
- Chti tjch, các PCT.UBND huyn (b/c); 
- Lãnh dao phông; 
- Trang Web UBND huyn; 
- Luu: VT. 
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MuA1-DXNV 
(Kern theo Thông báo sO '?TBSKHcA 1  ngây. 70 12018 

cza Sà Khoa hoe và Cong ngh tinh Phi Yen) 

PHIEU BE XUAT NHIM VIJ KHOA HOC VA CONG NGH 
CAP TINH NAM 2019 

I. Ten nhiêm vu K1-1&CN: 

2. HInh thurc thirc hin:(in(5t trong các hIrih thic: d tài khoa hoc và cong n& hoçc dit 
an sOn xudt thi- nghiêm hoc di.t On KH&GN khOc): 
0 Dê tài KH&CN 	 0 Du an SXTN 

O Dr an KH&CN khác (.nông thôn min nii, phát triên tài san trI tue...) 

3. T chü'c/ cá nhan d xuAt: ten, dja chi lien h, din tho.i, e-mail) 

4. Mictiêu: 

5. TInh c.p thit cüa nhirn vi1 KH&CN (tdm quan trQng, bzc xzc, cap bach,...): 

6. Các ni dung chInh vã kt qua d kin: 

7. Khâ nãng và dja chi áp ding: 

8. Dtr kin hiu qua mang lai: 

9. Du kin th&i gian thrc hin (s tháng, b&t du tr ..) 

I 0.Th6ng tin khác (chi áp ding dôi vii dr an SXTN hoc dr an KHCN): 

10.1 Kinh phi dirkiên: ..... triu&ng. 

10.2 Khâ näng huy d'ng nguôn von ngoài NSNN: (Sy tham gia cia doanh 

nghip, dOn...): 	 triu ding. 

..., ngày ... tháng... nám 2018 
TO CHC, CA MIAr BE XUAT 

(Ho, ten và chü - dOng ddu dái vOi to chc) 

Ghichi: 
Phiéu de xu& dwçrc trinh bay khOng quO 4 trang gidy kMA4. 



Mu E1-DXDH 
(Kèin theo Thông báo so /TB-SKtICN ngày 10112018  

cza SO' Khoa hoc và Cong nghe tinh ?hz Yen) 

TEN SO, NGANH... HOAC UND. 	CONG HOA XA HO! CHt NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

ngày 	tháng nám 2018 

DE XUAT DT HANG NHIM VU KHOA HOC VA CONG NGH 
CAP TiNH NAM 2019 

1. Ten nhiém vu KHCN: 
2. To chic de^ xuât: ten, ngui lien h (ten, dja chi, din thoi, e-mail) 

3. L' do de^ xu.t 'tInh ca'p thilt; tam quan trQng phOi thtc hin .ó tam quc gia; tác d5ng to lO'n vb 
Onh hthig dê'n dài sOng kinh tê - xã hi ca tinh v.v) 
(Ghichi: 

- Nêu là de xuát dt hang nhäm &ip thzg yeu cOu caa Lãnh dao Dáng, nhà nzthc cn 
trIch dan day d 

- Néu dt hang tzc nguOn dé xuät cüa các to' chz'c CO nhán can torn tat ngOn gc'n 
- Néu là dv On, phái nêu xuOt xii' hInh thành: két quO dé tài/dw On/sang chg... nOo) 

4. Muc tiêu: 
5. Yêu cu các kt qua chInh và các chi tiêu c.n dat: 
6. Kin nghj các ni dung chInh can thrc hin dê dat  kt qua: 
7. Dir kin dja chi rng dung các két qua tao  ra: 
8. Yêu câu di vOi thñ gian d8 dt ducic các kt qua: 
9. De xut chü trI/chü nhiêm thuc hin : (di vâi du On) 

10. D.r kin nhu cu kinh phi và Phwmg an huy dng nguôn lirc: (di vO'i d- On) 

11. Dr kin hiu qua dat  &rçYc: (dii v&i dz.tOn) 

Sâ (ngành ho.c da phi.rang) ..... cam kt có phi.rang an sà dung k& qua tao  ra khi 
nhiêm vii khoa h9c và cong ngh8 hoàn thành. 

PHE DUYT CUA LANH DAO SO, NGANH HOAC DA PHIXtYNG 
(HQ, ten, chfr k5 và dOng ddu) 

Ghi chá: Phiu d xuO't du-crc rrInh bOy khOng quO 4 trang giay kho'A4. 


