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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Số: 553/ĐHTN-KHCNĐN
V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân
chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2023
Kính gửi:

- Các đơn vị thành viên,
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHTN
Thực hiện công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ
cấp Bộ năm 2023, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:
1. Đối tượng tham gia tuyển chọn
Các tổ chức, cá nhân của Đại học Thái Nguyên đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều
4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) và có đủ năng lực chủ trì, thực hiện một
trong các đề tài thuộc danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2023 được phê duyệt tại Quyết
định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11, đóng
thành 08 quyển (01 bản gốc, 07 bản copy), mỗi quyển gồm:
a) Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I).
b) Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài.
c) Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác (nếu có).
d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả
thực hiện đề tài.
e) Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7 Phụ lục I Thông tư số 11).
3. Kinh phí và dự toán kinh phí thực hiện đề tài
3.1. Kinh phí thực hiện đề tài
a) Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh
phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục
kèm theo Quyết định 1195.
b) Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách
nhà nước (nguồn khác) trong phụ lục kèm theo Quyết định số 1195, Thủ trưởng các đơn vị
được giao tuyển chọn khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn
kinh phí hợp pháp khác tài trợ thêm để thực hiện đề tài.
Lưu ý:
- Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.
- Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy
định hiện hành.
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3.2. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài
a) Căn cứ xây dựng dự toán:
- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều
6 Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài có sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước.
- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng
đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành ban hành (Phụ lục 1).
b) Yêu cầu:
- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên
cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.
- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19 Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại
Phụ lục 1.
- Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.
4. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn
Các đơn vị tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển chọn của đơn vị và gửi về Đại học Thái
Nguyên thông qua Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại, bao gồm:
- Công văn của đơn vị;
- Danh mục tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài;
- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/5/2022 đến hết 16 giờ 00’ ngày 13/5/2022.
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 205, Tầng 2, Văn phòng Đại học Thái Nguyên.
File điện tử danh mục tổng hợp hồ sơ, thuyết minh và dự toán chi tiết đề tài (ghép
thành 01 file word) gửi về địa chỉ email: BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn.
Thông báo tuyển chọn và các tài liệu kèm theo có thể xem trên website Đại học Thái
Nguyên tại địa chỉ: http://www.tnu.edu.vn. Các thông tin cần trao đổi xin liên hệ với đ/c
Nguyễn Tuấn Anh - Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại, số điện thoại: 0981045929.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website ĐHTN;
- Lưu: VT, KHCNĐN.
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