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THÔNG BÁO
Về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng,
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
bắt đầu thực hiện từ năm 2022
Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa
học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền
núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (viết tắt là Chương trình Nông
thôn miền núi);
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ
KH&CN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc
thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (viết tắt là Thông tư số 07);
Căn cứ Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ KH&CN
về việc Đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi,
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”, thực hiện từ năm 2022,
Để làm cơ sở đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ KH&CN hỗ
trợ kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu
thực hiện từ năm 2022, Sở KH&CN thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng một số nội dung liên quan đến
Chương trình Nông thôn miền núi như sau:
1. Yêu cầu chung
- Các đề xuất dự án phải bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình
Nông thôn miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015.
- Các đề xuất dự án phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp ứng
dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời
sống cho đồng bào vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số ở địa phương.
- Các dự án đề xuất phải bảo đảm tính khả thi, khả năng nhân rộng mô
hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn tỉnh.
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2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất
Thành phần hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
bao gồm:
- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);
- Lý lịch khoa học của cá nhân Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ
(Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);
- Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao phải đáp ứng các yêu cầu
theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07.
Các biểu mẫu và thông tin liên quan đến Chương trình Nông thôn miền
núi đề nghị quý cơ quan, đơn vị truy cập Website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn
(vào Mục Thông tin cần biết). Lưu ý: Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí
thực hiện dự án căn cứ theo Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016
của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thôn
miền núi.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
3. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 25/3/2021.
4. Địa điểm nhận hồ sơ
Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí thời gian để lập hồ sơ
và gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng (Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2,
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) theo đúng thời gian nêu trên để làm thủ
tục trình UBND tỉnh xem xét gửi về Bộ KH&CN kịp thời.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý KH&CN - Sở KH&CN tỉnh
Sóc Trăng; số điện thoại: 0299. 3828097; Email: qlkhcnst@gmail.com.
Rất mong nhận được đề xuất của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Nơi nhận:
- Như danh sách kèm theo;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (tập tin pdf);
- Phòng QLCN (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLKHCN.
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