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THÔNG BÁO
Kết quả tiếp nhận và mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn
tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ KH&CN
–––––––––––––––––––
Ngày 01/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với cơ quan, đơn vị
liên quan tổ chức mở hồ sơ đối với 03 nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn tổ chức chủ
trì, cá nhân chủ nhiệm (theo Thông báo số 860/TB-SKHCN ngày 28/7/2021 của Sở
Khoa học và Công nghệ).
Tính đến thời điểm mở hồ sơ (sau 13 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày
18/8/2021), Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 08 hồ sơ đăng ký tham gia
tuyển chọn đối với 03 nhiệm vụ KH&CN nêu trên. Kết quả mở hồ sơ đối với từng
nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ“Nghiên cứu phân vùng khô hạn và đề xuất các giải pháp phòng
chống, thích ứng với hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”:
Có 04 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn của các đơn vị: Viện địa lý; Phân
hiệu trường Đại học Thủy lợi tại Bình Dương; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực
Nam Trung Bộ; Viện Nghiên cứu Hóa và môi trường Miền Trung. Trong đó:
- Có 03 hồ sơ hợp lệ của các đơn vị: Viện địa lý Phân hiệu trường đại học
Thủy lợi tại Bình Dương; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ;
- Có 01 hồ sơ không hợp lệ: hồ sơ của Viện Nghiên cứu Hóa và môi trường
Miền Trung. Lý do: Toàn bộ 11 bản Thuyết minh nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-02-0108) không có chữ ký và dấu của đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân chủ nhiệm; các
loại hồ sơ theo quy định khác, gồm: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài; Tóm tắt
hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài; Lý lịch khoa học của cá
nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính; Văn bản xác
nhận về sự đồng ý của tổ chức, cá nhân phối hợp nghiên cứu, đều chỉ có 01 bản
chính, không có bản sao.
2. Nhiệm vụ “Đánh giá tiềm năng và đề xuất các giải pháp sản xuất nông,
lâm nghiệp để khai thác hiệu quả diện tích đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3
loại rừng và đất sản xuất nông nghiệp tại các khu vực tưới hưởng lợi từ các hồ
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”:
Có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, hồ
sơ hợp lệ.

3. Nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật cải tạo vườn điều kết
hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”:
Có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn của các đơn vị: Viện KH&CN phát
triển Nông lâm nghiệp; Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh
Thuận; Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung. Trong đó:
- Có 02 hồ sơ hợp lệ của các đơn vị: Viện KH&CN phát triển Nông lâm
nghiệp; Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận;
- Có 01 hồ sơ không hợp lệ: Hồ sơ của Viện Nghiên cứu Hóa và môi trường
Miền Trung. Lý do: Toàn bộ 11 bản Thuyết minh nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-02-0108) không có chữ ký và dấu của đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân chủ nhiệm; các
loại hồ sơ theo quy định khác, gồm: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài; Tóm tắt
hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài; Lý lịch khoa học của cá
nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính; Văn bản xác
nhận về sự đồng ý của tổ chức, cá nhân phối hợp nghiên cứu, đều chỉ có 01 bản
chính, không có bản sao.
Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả mở hồ sơ để các đơn vị
tham gia tuyển chọn được biết.
Trân trọng./.
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