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THÔNG BÁO 

Gia hạn thời gian tuyển chọn  

tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2021 

   

 

Căn cứ Biên bản số 35/BB-SKHCN ngày 12/3/2021 của Sở Khoa học và 

công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng về việc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành 

tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án KH&CN, 

Ngày 05/3/2021, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên 

ngành tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô 

hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết 

chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho Hợp tác xã, doanh nghiệp”. Tuy nhiên, 

Sở KH&CN không chọn được tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án. Vì vậy, 

Sở KH&CN gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án 

nêu trên (Kèm theo Danh mục dự án), cụ thể như sau: 

* Điều kiện để được xem xét tuyển chọn (Theo quy định tại Điều 10 Quyết 

định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng) 

- Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có 

con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN. 

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng đồng thời 

các yêu cầu:   

+ Có trình độ đại học trở lên. 

+ Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực KH&CN phù 

hợp với nội dung nhiệm vụ KH&CN trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ. 

+ Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để 

chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ KH&CN. 

* Thành phần hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: 

- Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức chủ trì. 

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có). 

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (M11-QT18). 

- Thuyết minh dự án (M09-QT18). 



  

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thành viên chính và     

thư ký khoa học (M12-QT18). 

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì  (M13-QT18). 

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (M14-QT18) (nếu có). 

- Văn bản cam kết khai thác sử dụng kết quả dự án sau khi nghiệm thu. 

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có). 

Các văn bản, tài liệu trên thực hiện theo mẫu quy định, liên hệ Phòng Quản 

lý KH&CN, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299. 3828097 hoặc truy cập 

vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: 

www.sokhcn.soctrang.gov.vn. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc, được đóng trong túi hồ sơ có niêm phong và 

bên ngoài ghi rõ: 

- Tên dự án đăng ký tham gia tuyển chọn. 

- Tên, địa chỉ, điện thoại, email của tổ chức đăng ký chủ trì dự án và tổ chức 

tham gia phối hợp thực hiện. 

- Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia 

chính thực hiện dự án. 

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. 

* Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng - Số 217 Trần Bình 

Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Phương thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

- Thời gian: Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 29/4/2021. 

- Ngày chứng thực nộp hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Sóc Trăng 

(Trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc Biên nhận của bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

(Trường hợp nộp trực tiếp). 

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức đăng ký để được tuyển chọn có 

quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc 

thay đổi hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ 

sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. 

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đăng ký 

tuyển chọn theo hướng dẫn tại Thông báo này. 

Nơi nhận:      
- Như Danh sách kèm theo; 

- Thành viên Hội đồng XĐNV&TCTHNV KH&CN 

tỉnh (để biết);  

- Phòng Quản lý Chuyên ngành (để đăng website Sở); 

- Lưu: VT, QLKHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

http://www.sokhcn.soctrang.gov.vn/


  

Phụ lục I 

DANH MỤC DỰ ÁN THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SKHCN ngày       /3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

 

TT Tên dự án Mục tiêu dự án Sản phẩm dự kiến 

01 

Xây dựng mô hình 

ứng dụng công nghệ 

số trong quản lý, tổ 

chức sản xuất, kinh 

doanh, liên kết 

chuỗi cung ứng và 

tiêu thụ sản phẩm 

cho Hợp tác xã, 

doanh nghiệp 

- Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp chuyển 

đổi số, quản trị thông minh khép kín trong quản lý, 

tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản 

phẩm của Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp (DN), 

phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

OCOP của tỉnh cho 4 nhóm sản phẩm chính là: 

Thủy sản, lúa - gạo, cây ăn trái và du lịch. 

- Hình thành và phát triển phương thức quảng bá 

hình ảnh của DN, HTX phân phối sản phẩm, tham 

gia các sàn giao dịch điện tử phù hợp với xu thế của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các 

nhóm sản phẩm. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và quản trị 

của HTX, DN; tăng khả năng cạnh tranh, tham gia 

chuỗi cung ứng trên thị trường. 

 

- Mô hình ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, quản trị thông minh 

khép kín trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ 

của HTX, DN cho 4 nhóm sản phẩm: Thủy sản, lúa - gạo, cây ăn trái 

và du lịch. 

- Mô hình quảng bá hình ảnh, thương hiệu của DN, HTX, phân phối 

sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử phù hợp xu thế của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Phần mềm vận hành tương ứng với 4 nhóm sản phẩm được chọn để 

xây dựng mô hình và phải tích hợp được với nền tảng công nghệ số 

hiện có. 

 

 



  

Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GỬI THÔNG BÁO 

 
STT Tên đơn vị 

A. Các đơn vị trong tỉnh 

1.  Sở Công Thương 

2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3.  Sở Thông tin và Truyền thông 

4.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

5.  Liên minh Hợp tác xã  

6.  Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 

7.  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

8.  Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng 

9.  Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành 

B. Các đơn vị ngoài tỉnh 

10.  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

11.  Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

12.  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh 

13.  Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 

14.  Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

15.  Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

16.  Trường Đại học Nha Trang 

17.  Trường Đại học Cần Thơ 

18.  Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ 

19.  Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Cần Thơ 

20.  Trường Đại học Nam Cần Thơ 

21.  Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

22.  Trường Đại học Tây Đô 

23.  Trường Đại học Cửu Long 

24.  Trường Đại học Trà Vinh 

25.  Viện Khoa học và Công nghệ Mekong Cần Thơ 

26.  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

27.  Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 
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