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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2606   /BGDĐT-KHCNMT 
V/v tuyển chọn và thẩm định đề tài 
khoa học và công nghệ cấp bộ thực 
hiện từ năm 2017. 

                         Hà Nội, ngày 02  tháng 6  năm 2016 

 
Kính gửi: Trường Đại học Giao thông vận tải 

     
 

 Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học 
và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2017, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo thông báo danh mục đề tài của đơn vị đưa ra tuyển chọn thực hiện từ 
năm 2017 (danh mục kèm theo) và hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện tuyển 
chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017 như 
sau: 

1. Các đơn vị tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học 
và công nghệ cấp Bộ năm 2017 theo quy định tại 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. 

2. Gửi kết quả tuyển chọn về Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, bao 
gồm: 

- Công văn báo cáo kết quả tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017; 

- Danh mục đề tài được tuyển chọn (theo mẫu kèm theo) kèm theo các 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn và biên bản họp Hội đồng; 

- Thuyết minh đề tài (được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển 
chọn kèm theo bản giải trình của chủ nhiệm đề tài về việc tiếp thu ý kiến chỉnh 
sửa của Hội đồng): 07 bản (1 bản gốc, 06 bản sao) lập theo Mẫu 6, Phụ lục I Các 
biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và kèm theo dự toán kinh phí chi tiết. Thuyết 
minh được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu và đóng quyền có Bìa thuyết 
minh (theo mẫu kèm theo); 

- Minh chứng huy động kinh phí không từ ngân sách Nhà nước (Cam kết 
của bên hỗ trợ kinh phí...). 



 

  

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi 
kết quả tuyển chọn đề tài về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), 
35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 22/6/2016, bản mềm gửi qua địa chỉ: 
vukhcns@moet.edu.vn và hhcuong@moet.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: Đ/c Hoàng Hoa Cương, Vụ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường. Số điện thoại: 0904191189.  
 
Nơi nhận:  
   - Như trên; 
   - Bộ trưởng (để b/c); 
   - Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c); 
   - Lưu: VT, KHCNMT. 
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