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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học  

và công nghệ năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên quy định xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ năm 2023; 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023, như sau: 

 1. Danh mục nhiệm vụ: 

 1.1. Danh mục phê duyệt tóm tắt: gồm 3 danh mục 

 (1) Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và hoàn thiện quy trình trồng, 

chăm sóc hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 (2) Đề tài: “Nghiên cứu phát triển Sâm Vũ Diệp, Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc 

Linh tại huyện Tuần Giáo”. 

 (3) Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp điều trị chửa ngoài 

tử cung chưa vỡ bằng thuốc Methotrexat tại tỉnh Điện Biên”. 

 1.2. Danh mục phê duyệt chi tiết (có phụ lục kèm theo) 

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn 

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo Điều 19 Quy định ban hành kèm 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. 

3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn  

a. Thành phần hồ sơ:  
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Theo Điều 20 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2020/QĐ-

UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, gồm: 

(1) Hồ sơ pháp lý: 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) 

(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON) 

(3) Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN) 

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC) 

(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực 

hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có 

xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN) 

(6) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài 

(Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia) 

(7) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC) 

(8) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 

30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần) 

(9) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp 

các cơ quan quản lý theo quy định. 

(10) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường 

hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:  

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức 

chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ. 

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động 

vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn 

của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ. 

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ 

chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực 
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của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện 

nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng 

tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối 

ứng thực hiện nhiệm vụ. 

(11) Tài liệu liên quan khác (nếu cần để làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ). 

b. Số lượng hồ sơ:  12 bộ hồ sơ (01 bộ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực; 

11 bộ photo) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu)  

4. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 

15/5/2023 (Tính theo dấu công văn đến. Hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không được 

tham gia tuyển chọn) 

5. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi về: 

Sở Khoa học và Công nghệ - Địa chỉ: Số 886, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công 

nghệ. Điện thoại: 0215.3827.050. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, KH-QLKH
(VHH)

. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Linh 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SKHCN ngày        tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

STT Tên đề tài, dự án Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân 

giống và hoàn thiện quy trình trồng, 

chăm sóc hoa Anh đào trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên.  

- Nghiên cứu được một số biện pháp 

nhân giống cây hoa Anh đào từ các cây 

hoa Anh đào sinh trưởng, phát triển tốt, 

ra hoa đẹp trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng 02 mô hình trồng thử 

nghiệm cây hoa Anh đào tại thành phố 

Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên từ 

các cây giống được nhân giống theo kỹ 

thuật của đề tài. 

- Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và 

báo cáo tóm tắt): Đảm bảo tính logic, 

tính khoa học. 

- Nghiên cứu được một số biện pháp 

nhân giống cây hoa Anh đào. 

- 02 mô hình trồng thử nghiệm cây 

hoa Anh đào. 

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây 

hoa Anh đào: 03 phương pháp dễ hiểu, 

dễ áp dụng. 

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc 

cây hoa Anh đào dễ hiểu, dễ áp dụng. 

 

 

24 tháng  

2 

Đề tài: “Nghiên cứu  phát triển Sâm 

Vũ Diệp,  Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc 

Linh tại huyện Tuần Giáo”. 

Nghiên cứu, thu thập, nhân giống Sâm 

Vũ Diệp.  Xây dựng được mô hình 

nhân giống cây Sâm Lai Châu, Sâm 

Ngọc Linh tại huyện Tuần Giáo, làm cơ 

sở gây trồng, phát triển vùng dược liệu 

quý, góp phần nâng cao thu nhập, cải 

thiện đời sống của cộng đồng dân tộc 

thiểu số tại địa phương, gắn kết rừng 

với phát triển kinh tế dưới tán rừng bền 

vững 

- Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và 

báo cáo tóm tắt): Đảm bảo tính logic, 

tính khoa học. 

- Đánh giá đặc điểm sinh học và chất 

lượng dược liệu Sâm Vũ Diệp. 

- Vườn lưu giữ và nhân giống Sâm Vũ 

Diệp 200 m2, sản xuất được tối thiểu 

1000 cây/năm. 

- Vườn ươm nhân giống Sâm Lai 

Châu, sâm Ngọc Linh 500m2, sản 

xuất được 10.000 cây/năm. 

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sâm 

Vũ Diệp. 

- Quy trình kỹ thuật nhân giống Sâm Lai 

Châu, Sâm Ngọc Linh: 02 Quy trình. 

18 tháng  
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- Bài báo đăng trên tạp chí chuyên 

ngành: 1-2 bài báo. 

 

3 

Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và 

một số giải pháp điều trị chửa ngoài 

tử cung chưa vỡ bằng thuốc 

Methotrexat tại tỉnh Điện Biên”. 

Đánh giá thực trạng chẩn đoán, điều trị 

chửa ngoài tử cung tại tỉnh Điện Biên. 

Từ đó đề xuất một số giải pháp điều trị 

chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng thuốc 

Methotrexat. 

 

- Báo cáo tổng kết (Báo cáo chính và 

báo cáo tóm tắt): Đảm bảo tính logic, 

tính khoa học. 

- Các báo cáo khoa học: Phản ánh 

được thực trạng chửa ngoài tử cung, 

chẩn đoán và điều trị chửa ngoài tử 

cung, năng lực chẩn đoán của đội ngũ 

bác sỹ sản khoa, nữ hộ sinh tại tỉnh 

Điện Biên; Các giải pháp phù hợp, 

ứng dụng được tại các tuyến y tế cơ sở 

trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao 

tỷ lệ điều trị chửa ngoài tử cung chưa 

vỡ bằng thuốc Methotrexat. 

 

24 tháng  
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