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Khánh Hôa, ngày .2 X tháng 10 nàm 2019 

KInh giri:  

S Khoa hQc và Cong ngh Khánh Hôa (S KH&CN) trin khai danh miic các 
nhim vi KH&CN cap tinh dat  hang tuyên ch9n, thuc ké hoch KH&CN nam 2019 
du'c UBND tinh phé duyt tti Quyet djnh so 3444/QD-UBND ngày 09/11/2018 va Cong 
vAn so 10457/UBND — KGVX ngAy 21/10/2019 ye vic diêu chinh dê tAi KH&CN nAm 
2019 dat  hang chU trI thirc hin dng dt hang tuyën ch9n. 

S KH&CN xin thông báo va mi các t ch(rc, CA nhân dü diu kin, gui ho so' tharn 
gia tuyên ch9n to chi'rc, cA nhAn chü tn thirc hin dê tAi: 

/)&. H. C 
• Linh vtrc khoa hQc xã hôi 

1/ D tai: Di mó'iphtw'ngpháp, cách the'c giáng dgy, hQc tap, nghien ci'u và tuySó 
truyn chi ngha Mac — Lenin, tz ttcàng H ChI Minh dáp tng yêu ccu nhim vt trOCONGN 

tlnh hlnh mó'i cia tinh Khánh Hôa; 

(Ni dung chi tit cüa d tai tuyn chçn thrçic dAng tAi trên trang thông tin din tir11 
cüa S KH&CN Khánh HOa, dja chi: www.dostkhanhhoa.gov.vn) 
* Diêu kiin tham gia tuyn chQn t chtc, CA nhân chü trl thi'c hin dé tãi: 

1. CAc t chirc có hoat dng phü hçp vâi linh virc cña nhim vi KH&CN, cO con 
du va tAi khoAn cO quyn tham gia dAng k tuyn chn hoac duçic giao trijc tiêp chü trI 
thuc hin nhiêm vu KH&CN cp tinh. 

2. T chirc thuc mt trong các triing hçp sau day khOng dü diêu kin tham gia 
dang k tuyên chQn, giao trirc tip lam chü tn nhim vii KH&CN cp tinh: 

a) Tai  thai dim np thuyt minh nhim vii KH&CN vA cAc tai 1iu kern theo dang 
k tham gia tuyn chon, giao trrc tip ma chi.xa hoàn trA dy dñ kinh phi thu hôi theo hp 
dng thc hin các nhim vii KH&CN cp tinh trnâe day; 

b) Ti thai dim np thuyt minh nhim v1i KH&CN va cac tai 1iu kern theo dang 

k tharn gia tuyn ch9n, giao trirc tip chija np sAn phm dAnh giA nghim thu nhirn vii 
KH&CN cp tinh khAc do minh chü trI sau 30 ngay k tr ngAy k& thilic thai gian thi.rc 
hin nhim vii theo Hçp dng, bao gm cA thi gian di.rçc gia htn (nêu co); 

c) Tui thi dim np thuyt minh nhim vii KH&CN vA các tài lieu kern theo dang 
k tham gia tuyn chçn, giao trirc tip chua hoan thanh vic dAng k, nôp, kru trü' cAc két 
qua thirc hin nhim vii KH&CN cp tinh khAc cO sir diing ngAn sAch nha nrn5c. 

d) T chüc chü tn thirc hin nhim v1i KH&CN cO sai phtm dn dn bj dinh chi 
thrc hin nhim vii KH&CN cp tinh khAc sê không duçic dAng k tharn gia tuyn chon, 
giao tr1rc flp thirc hin nhim vi1 KH&CN cp tinh trong thô'i gian mt (01) nAm kê tr 
khi có Quy& djnh dInh chi cüa co quan cO thm quyn. 



3. Ca nhân dang k lam chü nhim nhim vii KH&CN cp tinh phâi dãp üng dng 

thii các yêu cu: 

a) Co trInh do dai hoc tth len; 

b) Co chuyên mon phü hp Va dang hoat dng trong linh virc khoa hçc và cOng 
ngh phü hçip vâi ni dung nhim vi KH&CN cp tinh trong ba (03) näm gn nht, tInh 
dn thOi dim dang k tham gia; 

c) Co dü khâ näng trxc tip t chiirc thirc hin vã bão dam dU thii gian d chü tn 
thirc hin cOng vic cUa nhim vii KH&CN cp tinh. 

4. Ca nhân thuc mt trong các triRing hçip sau day không dü diu kin dang k 
tham gia tuyn ch9n, giao trirc tip lam chü nhim nhim vi KH&CN cp tinh: 

a) Ta  th?i dim dang k tham gia tuyn chçn, giao trrc tip dang lam chü nhim 
nhim vii KH&CN có sir diing kinh phi sir nghip khoa hc cüa tinh Khánh HOa (bao 
grn nhirn vii KH&CN cp tinh và cp co sâ); 

b) Tai thai dim clang k tharn gia tuyn chQn, giao trirc tip, cá nhân chU nhim 
nhim vii KH&CN c.p tinh np san phm nhim viii KH&CN v Sâ KH&CN d 
dánh giá nghim thu cp tinh chm theo quy djnh hin hành trên 30 ngày dn duâi 06 
thang k tr ngày kM thüc thai gian th?c hin nhim vti theo Hcip dng, bao gm Ca thj 
gian ducc gia han  (nu có); 

c) Co nhim vii KH&CN cp tinh do minh lam chü nhim bj dánh giá nghim thu 
mirc "Không dat"  së khong duc tham gia tuyn ch9n, giao tr1rc tip thirc hin nhim vj.i 
KH&CN cAp tinh trong thai gian hai (02) nàm k tr khi cO KM Iun cüa Hi dng 
KH&CN dánh giá nghim thu cap tinh. 

d) Ca nhân chü nhim nhim vij KH&CN cAp tinh cO sai pham dn dn bj dInh chi 
thirc hin së khong du?c tham gia tuyn chpn, giao trrc tip thirc hin nhim vi KH&CN 
cAp tinh trong thai han  ba (03) näm k tü khi có QuyM djnh dInh chi cüa co quan cO thAm 
quyên. 

S& Khoa h9c và COng ngh Khánh HOa sê xác nhn các diu kin tham gia tuyn 
ch9n t6 chiirc, Ca nhân chü tn thixc hin d tai theo quy djnh tren: khi mO thuyt minh 
nhim v KH&CN và các tài lieu kèm theo cüa t chirc, cá nhân clang k tham gia tuyn 
ch9n, giao tnrc tip thirc hin nhim vii KH&CN cAp tinh. 

* Ho so' tham gia tuyn chQn: H so phài dy dü các van bàn sau: 

1. Don clang k chü tn thixc hin d tai, theo mu quy clnh (1-0-DON); 

2. ThuyM rninh d tài theo mu quy dnh (mu I-2-TMDTXI-I); 

3. TOm tAt hoat dng KFI&CN cüa t chirc clang k chü trI d tài (I-5-LLTC); 

4. L ljch khoa h9c cüa Ca nhãn clang k chü nhim d tài (I-6-LLCN); 

5. L' ljch khoa hoc cüa cãc cá nhân clang k tham gia thxc hiên d tai, duc th chiirc 
nai lain vic ca cá nhán xác nhn cong cho phOi hgp nghiên cü'u (I-6-LLCN). 

6. Van bàn xác nhn v sir dng cüa các t chc clang k phi hp nghiën ciu (1-7-
PHNC) - nêu cO phOi hp nghien cü'u; 

7. Các van bàn pháp l chng minh khà näng huy dng vn tir ngun khác (trong 
tnrng hp tO chc va cá nhân cO kê khai huy dng clu?c kinh phi tü nguon von 
khàc). 
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8. Bàn sao Giy chüng nhn dang k hoat dng khoa h9c và cong ngh cüa t chü'c 
dang k chü trI dê tãi (do B Khoa h9c và Cong ngh hoc S Khoa h9c Va Cong 
ngh cap); 

9. Báo giá thit bj, nguyen vt lieu chInh cn mua sm d thrc hin nhim vii khoa hçc 
và cong ngh (nêu cO). 

* So ltrqng b ho so': gm 01 bàn gôc và 13 ban sao. 
* Yêu câu v ho so': 

B h so' phãi duc niêm phong. Thông tin bt buc ghi trên bia h so' gôm: 

- Ten d tài; 

- Ten, dja chi cUa t chüc dàng k chü trI thijc hin dé tài; 

- Ho, ten cüa cá nhân dAng k chU nhim d tài; 

- Liét kê danh muc tài lieu, van bàn cO trong h so'. 

* Thôi han np h so': 

H so' phãi np dung han  trtr&c 17 giô' ngãy 04/12/2019.  Ngay nhn h so' duc 
xác djnh là ngày ghi dâu cüa Buu din Nha Trang truO'ng h'p giri qua ththng buu din 
hoc dâu cong van den cüa Van thu S Khoa h9c và Cong ngh tinh Khánh Hôa (Khu 
lien co I — So 01 Trân Phü, Nha Trang, Khánh HOa) truO'ng hp gñ'i trirc tiêp. 

* Trong khi chua ht th?i han  np h so', t chrc và cá nhân dAng k tharn giQc\ 
tuyên ch9n có quyên rut ho so' thay ho so' mâi, bô sung ho.c sira dOi ho so' d gl.ri den Sâ ) 
KH&CN tinh Khãnh HOa. M9i bô sung và sfra dôi phài np trong thñ han  quy dnh, 

* Các biu mu h so' dàng k tuyn ch9n të chirc, cá nhân chü trI thirc hin d tài',2 
tham khào tai  trang thông tin diên tir cüa S KH&CN Khánh HOa, dja chi: 
www.dostkhanhhoa.gov.vnl dé tài du an khoa hoc/thu tuc biêu mâu. 

M9i thông tin chi ti& xin lien h v PhOng Quãn l Khoa h9c — Sâ Khoa hpc và 
Cong ngh tinh Khánh Hôa theo sO din thoai: 0258. 3821254. 

Trân tr9ng./. J/ 

Nyinhân: 
- Nhu' trên; 
- Lisu: VT, P.QLKH. 
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/' / DANH'M1{C NHIEM VU KH&CN DAT HANG CAP TINH THUOC KE HOACH KH&CN NAM 2019 

CONG NGt 
•\_ _-4y/ 

TT Ten dê tài/dtr an Djnh hu*ng myc tiêu 
Yêu câu 
di vó'i 
kt qua* 

Phurffng thuc 
to chirc 

thychin 

Ghichñ 
(Don v dê xuât dt 

hang) 
2 3 4 5 6 

LINH VU'C: KHOA HOC XA HO! 

Dôi mOi phrnng pháp, cách 
thrc giãng day, h9c tap,  
nghiên ciiru và tuyên truyn 
chñ nghia Mác-Lênin, tu 
tiRing Ho ChI Minh dáp 
üng yêu cu nhim v1i trong 
tInh hInh rnâi cüa tinh 
Khánh HOa. 

Di mOi phrnimg pháp, 
cách thüc giáng day, hçc 
tsp, nghien ciru, tuyên 
truyn nhm nâng cao 
chit hxçing, hiu qua 
giãng day, hQc tap, 
nghiên ciru và tuyên 
truyn chü nghia Mac- 
Lenin, tu' tiRing H ChI 
Minh tai  các co sO' dao 
tao, bi dirO'ng, tuyên 
truyn cüa tinh Khánh 
HOa trong tInh hInh mài. 

- co s 1 luân và thirc tin ( 
mâi phiiong pháp, cách thüc 
giãng day, h9c tap, nghien c1ru, 
tuyên truyn cho can b, dãng 
vien. 

- Thtrc trng phixong pháp, cách 
thirc giãng day, h9c tap, nghiên 
ciru chñ nghia Mác-Lênin, tix 
tiRing H ChI Minh tai  các Co 

sO' dào tao,  bi duO'ng cüa tinh 
Khánh HOa giai doan 2010-
2018. 

- Thirc trng phiwng pháp, each 
thüc nghiën c1ru tuyên truyên 

chü nghia Mác-Lênin, tu tiRing 
H ChI Minh cña các cor quan 

Tuyn ch9n Tnr?mg ChInh trj tinh 

(Phê duyt kern theo Quyê't djnh s 3444 /QD-UBND ngày 09 tháng 11 nárn 2018) 



tuyên truyn tai  tinh Khánh HOa 
giai doan 2010-2018. 

- Mo hInh mài (phucrng phãp, 
each thirc, cong cu dánh giá và 
tài 1iu huóng dan) day,  h9c Va 

tuyên truyn chñ nghia Mac-
Lenin, tu tu6ng H ChI Minh. 

- Kt qua thirc nghirn su phm 

mt s mô hInh mOi, (phtrnng 
phãp, each thirc, cOng cii dánh 
giá vã tài 1iu hi.ncng dn) dy 
và h9c chü nghia Mác-Lênin, tu 
tuO'ng H ChI Minh. 

- Mt so mô hInh tuyên truyn 
mu chü nghia Mãc-Lênin, tix 
tuâng H ChI Minh hiu qua, 
phü hçip cho dja phuong tinh 
Khánh HOa. 

- Báo cáo tng hccp 

- 3 bài báo dang các tap  chI 
chuyên ngành 
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