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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
Tài chính sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 
12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày  22tháng 8 năm 2018 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 482/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Công văn số 
375/SKHĐT-KTN ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện Chương trình 
khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2019. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, 
cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
nấm hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn”. Cụ thể: 

1. Mục tiêu của nhiệm vụ:  

- Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ nấm hương tại tỉnh Lạng Sơn. Khép kín từ khâu sản xuất giống 
nấm, nuôi trồng nấm và sơ chế, tiêu thụ sản phẩm.   

- Khai thác lợi thế của vùng núi cao với việc lựa chọn các loài nấm hương 
phù hợp với điều kiện canh tác và điều kiện tự nhiên khí hậu của vùng. 

- Áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến, quy trình chế biến, đồng 
thời xây dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng nấm cung 
cấp cho thị trường.  

2. Dự kiến kinh phí hỗ trợ:  



- Mức kinh phí hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí; 
riêng đối với mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế 
của các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: hỗ trợ tối đa 70% 
kinh phí thực hiện dự án mô hình (không bao gồm nhà xưởng). Kinh phí hỗ trợ 
tối đa của năm 2019 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn./.)  

- Nguồn NSNN hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí thực Chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2019, nội dung thực hiện Chương trình Khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

3. Yêu cầu sản phẩm:  

- Đào tạo thành thạo quy trình sản xuất giống nấm hương cấp I, cấp II, 
cấp III cho ít nhất 05 kỹ thuật viên. 

- Đào tạo thành công 2-3 công nhân vận hành máy móc thiết bị, nắm vững 
quy trình để vận hành các thiết bị được trang bị phục vụ mô hình.  

- Tập huấn chuyển giao cho nông dân nắm vững quy trình sản xuất nấm 
hương thương phẩm và kỹ thuật sơ chế, bảo quản nấm hương sau thu hoạch.  

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống nấm hương cấp I, cấp II, 
cấp III. 

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất nấm hương thương phẩm với 
quy mô phù hợp với địa phương. 

- Xây dựng thành công mô hình sơ chế, bảo quản và chế biến nấm hương. 

- Xây dựng các kênh tiêu thụ, đảm bảo tiêu thụ toàn bộ nấm hương được 
sản xuất ra thông qua thực hiện mô hình. 

4. Điều kiện đơn vị thực hiện mô hình 

Đảm bảo các điều kiện quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 
30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư 
số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

5. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN gồm:  

Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì. 

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ 
quan quản lý nhân sự. 

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



(đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia). 

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). 

h) 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 (thời gian báo giá không quá 30 
ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).  

i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ 
quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức 
chủ trì). 

k) Tài liệu liên quan khác (nếu có) . 

 6. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 07 bản sao. 

7. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 03/5/2019. 

 8. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

 Địa chỉ: 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn. Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

Điện thoại: 0205 3718919.   

 
    Nơi nhận: 

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (Thông 
tin trên Website của Sở KH&CN); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Công thương; 
- Sở Nông nghiệp &PTNT; 
- Văn phòng Chương trình NTM; 
- UBND các huyện; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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