BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 845 /BKHCN-ĐP
V/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc
Chương trình Nông thôn miền núi bắt
đầu thực hiện từ năm 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố
Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc
thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (Chương trình Nông thôn miền núi); căn cứ Thông
tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Quy định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi (Thông tư số 07); Công
văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa
học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ
năm 2023, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện
các dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn
chi tiết một số nội dung đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn
miền núi như sau:
1. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất
- Hồ sơ đề xuất dự án phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tại khoản 1 và
khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 07;
- Công nghệ lựa chọn để ứng dụng chuyển giao đáp ứng các yêu cầu sau theo
quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07;
- Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định tại Thông tư
số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài
chính thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi và các quy định khác có liên
quan.
2. Một số lƣu ý trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án
a) Hiện nay, tổng số dự án đã và đang triển khai có số lượng lớn kèm theo là
kinh phí chuyển tiếp cho các năm 2022 đến 2025. Để đảm bảo khả năng cân đối
của nguồn ngân sách nhà nước cho Chương trình, về cơ bản Bộ Khoa học và
Công nghệ ưu tiên dành kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển tiếp đã và đang triển
khai, chỉ xem xét hạn chế đối với những đề xuất đã gửi tới Bộ Khoa học và Công
nghệ và những đề xuất mở mới trong năm kế hoạch 2023 có nội dung đặc biệt cấp
thiết và kịp tiến độ nghiệm thu vào năm 2025. Do vậy, đề nghị Sở Khoa học và
Công nghệ các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân
đề xuất dự án mở mới năm 2023 cho phù hợp.
b) Các dự án đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình,
sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý đến các dự án gắn với sản

phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, sản phẩm có lợi thế tiềm năng và ưu tiên phát
triển ở địa phương, sản phẩm OCOP…
c) Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố thông báo cho các
tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ trợ chuyển giao công nghệ xây dựng dự án và chỉ đạo
các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách
nhà nước và huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác để đối ứng thực hiện dự án
gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét tổng hợp theo tiến độ.
3. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất
Hồ sơ đề xuất dự án kèm theo văn bản đề xuất đặt hàng của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 để đảm bảo
tiến độ xây dựng kế hoạch của Chương trình phù hợp với kế hoạch và dự toán
ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023 theo quy định.
Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo để Quý Sở biết và phối hợp thực
hiện./.
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