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THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học

và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia

thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3248/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc phê duyệt danh mục gồm 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp
quốc gia để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ
chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (danh mục kèm theo) theo
phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem tại wensite của Chương trình
Khoa học Giáo dục tại địa chỉ http://www.chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình
bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN 6909:2001, cỡ chữ 13, mười một (11) bản photo và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng
PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu theo quy định là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được
đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của Chương trình );

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; tên của chủ nhiệm nhiệm vụ và số điện thoại liên hệ;

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
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3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015
của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Chương
trình Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại:
024.38267555.

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để
thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn
nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

5. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 06 tháng 11 năm 2017 (thứ Hai). Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày
ghi ở dấu đến của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Chương trình Khoa học
Giáo dục (trường hợp nộp trực tiếp).

Trân trọng thông báo./
Nguồn: http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/tintuc-sukien/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=4464
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