
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

–––––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Số:             /BNN-KHCN Hà Nội, ngày        tháng    năm 

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc 

Chương trình phát triển nghiên cứu, sản 

xuất giống bắt đầu thực hiện từ năm 

2021 và giai đoạn 2021 - 2025 

                     

   

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu triển khai 
  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 

2813/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/7/2020 phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học 

và Công nghệ giai đoạn 2021 – 2025 thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, 

sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. 

Để triển khai các bước xây dựng kế hoạch tiếp theo phù hợp với quy định 

tại Thông tư 18/2015/TT – BNNPTNT ngày 24/4/2015 Quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ yêu 

cầu các đơn vị (được giao trong 04 danh mục kèm theo Quyết định 2813/QĐ – 

BNN - KHCN) xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

tương ứng.  

Mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm: Nhiệm 

vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen; Nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo giống theo 

Biểu 1, Biểu 2 đính kèm văn bản này. 

Danh mục đề xuất nhiệm vụ (Biểu 01, Biểu 02), đề nghị quý  đơn vị gửi 

về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, địa chỉ số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; gửi kèm bản điện tử qua 

địa chỉ mail: kh.khcn@mard.gov.nv), trước ngày 7/8/2020. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN (NTHH, 40b). 

 

 
TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  

 VÀ MÔI TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 
 

mailto:kh.khcn@mard.gov.nv
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Biểu 01 

Tên Cơ quan đề xuất1 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày       tháng    năm  

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU, SẢN 

XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030  
 

 

1. Nhiệm vụ KH&CN 

Tên nhiệm vụ: 

Loại nhiệm vụ  

2. Tính cấp thiết  

- Nêu rõ vấn đề thực tiễn cần giải quyết, tính quan trọng, bức xúc, cấp bách, các số liệu trích 

dẫn cần phải được lượng hoá bằng con số cụ thể, có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo...  

3. Mục tiêu  

- Nêu cả mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể 

4. Nội dung và phương pháp thực hiện 

- Liệt kê các nội dung chính sẽ thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra.  

- Các phương pháp để thực hiện nội dung chính 

5. Kết quả dự kiến của nhiệm vụ 

- Mô tả dự kiến sản phẩm có thể đạt được, dự kiến các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật của sản 

phẩm; 

- Ảnh hưởng của kết quả dự kiến đạt được đến nghiên cứu/sản xuất, đối tượng hưởng lợi từ 

kết quả thực hiện đề tài, dự báo thị trường sản phẩm; 

- Mô tả phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng tiếp theo. 

6. Giải pháp thực hiện  

- Nêu rõ các giải pháp để thực hiện: địa điểm dự kiến tiến hành; điều kiện cơ sở vật chất hoặc 

trang thiết bị cần thiết tiến hành đề tài; phương án phối hợp của các đối tác tham gia vào các 

nội dung của nhiệm vụ KH&CN;  

- Nêu thời gian và kinh phí cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. 

7. Dự kiến khả năng áp dụng kết quả đề tài/dự án vào thực tế, và hiệu quả về kinh tế, xã 

hội và môi trường 

- Nêu rõ khả năng áp dụng kết quả đề tài  vào thực tế, dự báo nhu cầu (địa điểm, quy mô, thời 

gian, đối tượng….) 

- Dự kiến hiệu quả, tác động của việc áp dụng kết quả đề tài  vào thực tế.  
 

 Thủ trưởng cơ quan  đề xuất  
(Họ, tên và chữ ký) 

                                                 
1 Đối với cá nhân đề xuất không cần mục này 
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Biểu 02 

Tên Cơ quan đề xuất 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày       tháng    năm 20.. 

 

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU, SẢN 

XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030  

 

TT Tên nhiệm vụ 
Tính cấp 

thiết 
Mục tiêu 

Dự kiến 

kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

Phương 

thức thực 

hiện 

I Nhiệm vụ bảo tồn, 

lưu giữ nguồn gen. 

     

1.        

2.        

3.        

II Nhiệm vụ nghiên 

cứu chọn tạo giống 

     

1.        

2.        

3.        

 

 Thủ trưởng cơ quan đề xuất  
(Họ, tên và chữ ký) 

  


		2020-07-29T17:12:01+0700


		2020-07-30T09:03:35+0700


		2020-07-30T09:03:35+0700


		2020-07-30T09:03:35+0700


		2020-07-30T09:03:35+0700


		2020-07-30T09:03:35+0700




