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THÔNG BÁO 

Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến 

năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30 

 

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt 

Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát 

triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô 

thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Bộ KH&CN đã phát hành văn bản số 

1449/BKHCN-VP về việc thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương 

trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông 

minh”, mã số: KC.01/21-30. Sở KH&CN thông báo đến các sở, ban, ngành, địa 

phương trong tỉnh, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức, doanh 

nghiệp KH&CN tham gia xây dựng đề xuất các đề tài/dự án KH&CN thuộc 

Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 như sau: 

1. Đề xuất cần phải phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được 

ban hành tại Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ 

KH&CN. 

2. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN 

quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước (Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại phụ lục của Thông tư 

số 03/2017/TT-BKHCN).  

3. Thời gian nhận đề xuất:  

Phiếu đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KC.01/21-30 gửi về Sở 

KH&CN trước ngày 18/10/2022 để Sở tổng hợp, thành lập Hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ KH&CN, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất đặt 

hàng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: 
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Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm B3, khu Trung tâm Hành 

chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, 

TP. Bà Rịa. 

Sở KH&CN trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, viện nghiên cứu; các tổ chức, doanh 

nghiệp KH&CN xem xét, đề xuất và chuyển thông báo này đến các đơn vị có 

liên quan để biết và tham gia. 

Mọi liên hệ xin theo địa chỉ: 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(Cụm B3, khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Số 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa; Điện thoại: 

(0254)3.513.024) 

 (Đính kèm văn bản số 1449/BKHCN-VP ngày 22/6/2022 của Bộ KH&CN về 

việc thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia 

giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30)  

    
Nơi nhận:                             GIÁM ĐỐC  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Bộ KH&CN (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các trường đại học, viện nghiên cứu; 

- Các tổ chức, DN KH&CN;     

- Trung tâm TT&UD KHCN (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLKH.                                                                                            

         Nguyễn Công Danh      
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