
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TB-TĐHHN                Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

 

  THÔNG BÁO 

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

 thực hiện năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội, trong đó có nội dung đề xuất đề tài khoa học và 

công nghệ các cấp có sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2023; 

Căn cứ các văn bản có liên quan đến việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa 

học và công nghệ các địa phương năm 2023, gồm: Thông báo số 09/TB-

SKHCN ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn; Công văn số 180/SKHCN-QLKH ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; Thông báo số 193/TB-SKHCN ngày 14 tháng 

04 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (Chi tiết các văn 

bản kèm theo Thông báo). 

Nhà trường thông báo tới các đơn vị, cá nhân có nhu cầu hợp tác với các 

địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản gửi kèm để xây dựng đề xuất phù hợp 

với định hướng ưu tiên của từng địa phương. 

Một số thông tin cơ bản đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

thực hiện năm 2023 như sau:  

1. Thời gian đăng ký đề xuất: đến hết ngày 10/5/2022 

2. Hồ sơ đăng ký: 01 Phiếu đề xuất. 

3. Quy trình như sau: 

3.1. Xây dựng đề xuất theo mẫu quy định của từng địa phương 

 - Đối với đề xuất đề tài tỉnh Lạng Sơn: Cá nhân đề xuất nhiệm vụ theo 

Mẫu số 01;  

- Đối với đề xuất đề tài tỉnh Phú Thọ: Cá nhân đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 

A1-1-ĐXĐT;  

- Đối với đề xuất đề tài tỉnh Vĩnh Phúc: Cá nhân đề xuất nhiệm vụ theo 

Mẫu 1-ĐXNV. 

(Mẫu số 01; Mẫu A1-1-ĐXĐT; Mẫu 1-ĐXNV tại Phụ lục đính kèm) 

3.2. Tổng hợp các đề xuất theo khoa/bộ môn theo Mẫu số 02-THĐX 
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3.3. Tổng hợp và gửi địa phương 

- Hồ sơ gửi phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 

(KHCN&HTQT) gồm: Bảng tổng hợp theo mẫu có xác nhận của lãnh đạo 

khoa/bộ môn; Các phiếu đề xuất có đầy đủ chữ ký của người đề xuất; 

- Phòng KHCN&HTQT chịu trách nhiệm: (1) tổng hợp rà soát, (2) trình  

Ban giám hiệu ký Phiếu đề xuất, (3) gửi hồ sơ đề xuất về Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ và Vĩnh Phúc; 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Vũ Thị 

Hường, Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT, số di động: 0915.373.127; Email: 

vthuong.khcn@hunre.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết.  

 Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân thuộc Trường chủ động đề 

xuất đề tài thực hiện cấp tỉnh năm 2023 theo đúng quy định. 

 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐ Trường (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Website Trường; 

- Lưu :VT, KHCN&HTQT.VTHG. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 
(Kèm theo thông báo số:           /TB-TĐHHN ngày        tháng        năm 2022) 

 

 

Mẫu số 01   

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

1. Tên Nhiệm vụ:  .............................................................................................................  

Cơ quan chủ trì thực hiện:  ................................................................................................  

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ........................................................................................................   

2. Thuộc chương trình:  ..................................................................................................  

3. Lý do đề xuất nhiệm vụ (nêu rõ vấn đề quan trọng, bức xúc, cấp bách,thực tiễn 

cần giải quyết;  việc giải quyết được vấn đề trên có ý nghĩa đối với sự phát triển 

của ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 

của địa phương): ................................................................................................................  

4. Cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu:  .......................  

5. Mục tiêu nghiên cứu  ...................................................................................................  

6. Nội dung:  .....................................................................................................................  

7. Thời gian thực hiện:  ...................................................................................................  

8. Yêu cầu về sản phẩm: ..................................................................................................   

9. Khả năng và địa chỉ áp dụng:  ....................................................................................  

10. Kinh phí dự kiến: ......................................................................................................  

11. Địa chỉ liên hệ (Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại liên lạc):  .......................................  

  

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 

 

 

 

 

*Ghi chú:  Phiếu này trình bày không quá 04 trang giấy khổ A4  
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Mẫu A1-1-ĐXĐT 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

(Dùng cho đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đề tài 

 khoa học xã hội và nhân văn) 

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

 

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện; tác động 

và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của v.v...) 

Lưu ý: 

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, nhà 

nước cần trích dẫn đầy đủ 

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn) 

 

3. Mục tiêu: 

 

4. Các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

 

5. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt: 

 

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

 

7. Thời gian để đạt được các kết quả: 

 

8. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

       Đơn vị cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ hoàn thành. 

 

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 

 

 
Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 
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Mẫu 1-ĐXNV  

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
(đối với: đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học)  

  

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:  

2. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: đề tài khoa học và công nghệ, đề án 

khoa học):  

3. Mục tiêu:  

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp 

bách,...):  

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:  

6. Khả năng và địa chỉ áp dụng:   

7. Dự kiến hiệu quả mang lại:   

8. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ ....)  

9. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện:  

9.1. Kính phí NS nhà nước:  

9.2. Kính phí khác:  

 

..., ngày ......tháng...... năm 2022 

      

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 

 

  

  

  

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4



Mẫu số 02-THĐX 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

KHOA/BỘ MÔN...... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC 

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

 THỰC HIỆN NĂM 2023 

 

 

 

Số 

TT 

Tên đề tài/dự án cá nhân đề xuất  Tính cấp 

thiết 

Mục tiêu , nội 

dung chủ yếu 

Ghi chú 

I Đề tài cấp Tỉnh Lạng Sơn 
 

1      

2      

...      

II Đề tài cấp Tỉnh Phú Thọ 
 

1      

2      

....      

III Đề tài cấp Tỉnh Vĩnh Phúc 

1      

2      

...      

                                                                                 ......, ngày ...... tháng...... năm 2022 

                                                                           Lãnh đạo đơn vị   

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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