
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:         /SKHCN-QLKH 

V/v đề nghị báo cáo về ứng dụng kết 

quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

 Thực hiện Thông tư số 14/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy định về việc 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ. Trong đó tại khoản 2, Điều 19, Thông tư số 14/TT-BKHCN đã quy định: 

“Tính từ ngày nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

được nghiệm thu chính thức, định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 5 năm 

liên tiếp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền 

sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm báo 

cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này và gửi về tổ chức thực hiện chức năng 

đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định tại Khoản 3 Điều này để 

tổng hợp và báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công 

nghệ.” 

  Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị là chủ 

trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã được 

nghiệm thu báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (như mẫu Phiếu cung cấp thông tin gửi kèm theo). Phiếu cung cấp 

thông tin đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ gồm bản giấy và bản điện 

tử trước ngày 28/7/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Thông tin liên hệ: Đ/c Đỗ Phương Anh – Chuyên viên phòng Quản lý 

Khoa học, Sở KH&CN; số điện thoại:  0205 3718 595 – 0949953 468 email 

phuonganhdo.ls91@gmail.com./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Mẫu 12 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ(1) 

TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO 

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ………, ngày…. tháng…. năm…. 

 

Báo cáo lần 

thứ: 

 

Năm báo cáo:  

PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG 

(Áp dụng cho tất cả loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ) 

1.1. Tên nhiệm vụ: ..................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp): 

 Đề tài khoa học và công nghệ 

 Dự án SXTN 

 Đề án khoa học 

 Dự án khoa học và công nghệ 

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết 

quả: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: .......................................................................  

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: ngày... tháng... năm .................  

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: …… 

Ngày cấp: ………………………… Cơ quan cấp:  ...............................................  

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: .....................  

 ................................................................................................................................  

                                           
(1) Ghi tên bộ chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản của cơ quan cấp đăng ký tại bộ, 
ngành hoặc địa phương. 

(2) Ghi tên đầy đủ của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
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1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế 

nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không) 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa 

học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có): 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ 

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ) 

 Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ 

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?: 

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp) 

 Khoa học tự nhiên 

 Khoa học nông nghiệp 

 Khoa học xã hội 

 Khoa học công nghệ và kỹ thuật 

 Khoa học y-dược 

 Khoa học nhân văn 

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề 

thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?: 

 Cơ sở để xây dựng Dự án SXTN 

 Cơ sở để hình thành Đề án KH 

 Hình thức khác: 

……………………… 

 

 Phát triển công nghệ mới 

 Được ứng dụng giải quyết vấn đề 

thực tế 

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả 

nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

2.3.1. Số lượng công bố trong nước: 

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: 

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp 

không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): ......................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo 

nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả 

của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có):...............................  
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 ................................................................................................................................  

 Áp dụng đối với Đề án khoa học 

2.1. Kết quả của đề án được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào? 

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp): 

 Khoa học tự nhiên 

 Khoa học nông nghiệp 

 Khoa học xã hội 

 Khoa học công nghệ và kỹ thuật 

 Khoa học y-dược 

 Khoa học nhân văn 

2.2. Kết quả của đề án khoa học được sử dụng để hình thành cơ chế, chính sách, văn 

bản quy phạm pháp luật nào? (có thể nêu cụ thể những quyết định, văn bản quy phạm 

pháp luật được xây dựng, ban hành dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn do đề án 

nghiên cứu được): ...................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 Áp dụng đối với Dự án sản xuất thử nghiệm 

2.1. Địa chỉ/Cơ sở mà kết quả của Dự án được áp dụng vào thực tế hoặc nhân rộng áp 

dụng (có áp dụng thêm hoặc chuyển giao mô hình, giải pháp cho địa phương/đơn 

vị/cơ sở khác không? ,…): 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2.2. Hiệu quả của việc áp dụng, nhân rộng mô hình, giải pháp: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2.3. Hình thức nhân rộng, chuyển giao kết quả của Dự án: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 Áp dụng đối với Dự án khoa học và công nghệ 

2.1. Quy mô hoặc sự phát triển của sản phẩm, quy trình công nghệ dựa từ kết quả của 

Dự án khoa học và công nghệ: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2.2. Hiệu quả kinh tế của Dự án: 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC BÁO CÁO 

KẾT QUẢ 

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 


		2022-07-19T08:58:52+0700


		2022-07-19T09:57:28+0700


		2022-07-19T09:57:28+0700


		2022-07-19T09:57:28+0700




