
UBND THANIT PHO HA NOT 
SO LAO BONG - TIING BD4H 

vA xA HOI 

S:  4&  /SLDTBXH-VP 
V/v huàng dn d xut nhim viii 

KH&CN cap TP näm 2023 

CONG HOA xA HO!  CIIJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Ttr do - Hinh phüc  

Ha N5i, ngay.q tháng 5 nám 2022 

KInh gui: 
- Các phông chuyên môn, nghip vi; 
- Các dcm vj trirc thuc Si. 

Can cü cong van s 662/SKHCN-QLKH ngày 22/4/2022 cüa S Khoa 
h9c và Cong ngh ye vic hisàng dan dê xuât dt hang nhim vi khoa h9c Va 
cOng ngh cap Thành phô näm 2023, Si Lao dng - Thzcmg binh và X hi dê 
nghj các phông chuyên mOn, nghip vii, dmi vi trirc thuc Sâ nghiên ciru, dê 
xuât nhim vi khoa h9c và cong ngh (KH&CN) cap Thành phô näm 2023. 
Cu the nhu sau: 

1. Can cir xây dirng d xuât dt hang nhim vii KH&CN cap Thành phô 

1.1 Can c& chung 

- Chi do cüa Thànhüy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban 
Mt trn To quôc thành phO Ha Ni. 

- Các nghj quyt, chucing trinh, d an, chin hxc, quy hoach, k hotch 
phát triên kinh tê - xã hi, an ninh, quôc phOng, khoa h9c va cong ngh cüa 
Thành phô. 

- Nhu c.0 thirc tin cong tác quãn 1 nhà nixâc lTnh vrc cong tác lao 
dng, nguii có cong và xa hi. 

- Nhtng vn d khác thuc linh vrc cüa ngành phiic vii phát trin kinh t 
- xã hi cüa Thành phô. 

1.2. M3t S6 can c& c th d xay c4mg d xudt dt hang nàm 2023 

- Các chrnmg trmnh, nghi quyt, chi do cüa Thành üy, HDND, UBND 
Thành phô. Tp trung vào 10 Chucing trInh cong tác cüa Thành üy Ha Ni 
khóa XVII. 

- Quyt djnh s 4889/QD-UBND ngày 09/9/2019 cüa UBND thành ph 
Ha Ni ye vic phê duyt Dê an "Ho trçi khâi nghip sang tio trên dja bàn 
Thành phô giai dotn 20 19-2025". 

- K hoch s 222/KH-UBND ngày 07/10/2019 cüa UBND thành ph 
Ha NQi triên khai thirc hin Dê an "Thc day chuyên giao, 1m chü và phát 
triên cOng ngh tir nuc ngoài vào Vit Nam trong các ngành, linh vrc uu tiên 
giai don den näm 2025, djnh huàng den näm 2030" trên dja bàn thành phO Ha 
Ni. 
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- K hotch s 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 cUa UBND thành ph Ha 
Ni thirc hin Kê hoach so 205-KHITU ngày 10/9/2020 cüa Thành Uy Ha Ni ye 
triên khai thirc hin Nghj quyêt so 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 cña B ChInh trj 
vô mt so chü tnro'ng, chInh sách chü dng tharn gia cuc Cách mng cong ngbip 
1n thu tu. 

- Quy& dnh s 4116/Q- ngày 09/9/2021 cüa UBND Thành ph 
ye vic thành 1p các chuong trInh khoa h9c và cong ngh thành phô Ha Ni giai 
don 202 1-2025. 

- Quyt djnh s 3567/QD-UBNID ngày 16/7/2021 cüa UBND Thành ph 
ye vic ban hành Chuong trinh Phát triên tài san trI tu trên dja bàn thành phô 
Ha Ni den näm 2030. 

2. Yêu cu xây dirng d xuât dt hang nhim viii KII&CN 

Các phông chuyên môn, nghip v'i, don vj trirc thuc Sâ chü dng xây 
d%rng dê xuât dt hang nhirn v11 khoa h9c và cong ngh cap Thành phô, dam 
bào: 

- Dáp 1rng các yêu cu di vói nhim vii khoa hQc và cOng ngh cap 
Thành phô theo Quy chê quãn 1 các nhim viii khoa hçc và cong ngh cap 
Thành phô ban hânh kern theo Quyêt djnh sO 05/2021/QD-UBND ngày 
01/4/2021 cüa UBND Thành phô và Quyêt djnh sO 30/2021/QD-UBND ngày 
22/12/2021 cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic sira dOi, bô sung mt so diêu 
cüa Quyêt djnh sO 05/2021/QD-UBND ngày 01/4/2021 cüa UBND thành phô 
HàNi. 

- Xác djnh rô sr cn thit cüa d xut, 1un giãi v tm quantrçng, tác 
dng và ành hu&ng dôi vOi phát sir triên kinh tê - xã hi cüa Thành phô. 

- D xut mic tiêu, ni dung chInh, dir kin don vj üng dicing kt qua, san 
phâm neu nhim vii du'gc dt hang, phé duyt dua vào triên khai thirc hin. 

3. Nhim vii trçrng tam d xuât dt hang nhim viii KII&CN 

- Nghiên ci'ru các vn d khoa hgc chInh trj phiic viii xây dirng Dàng, xây 
dçmg h thông chInh trj trong sach,  vttng mnh, hiu hrc, hiu qua. 

- Nghiên cIru khoa h9c và üng dçing cOng ngh nhm giü v1ng an ninh 
chInh trj, tr.t tir an toàn xà hi tren dja bàn Thành phO. 

- Nghiên cüu các giài pháp di rni và nâng cao ch.t luçing giáo diic và 
dâo t.o; giãi pháp phát triên nguOn nhân 1irc chat lugng cao dáp irng yéu câu qua 
trInh chuyen dOi so quOc gia, hi nhp quOc tê Va cuc each mng cOng nghip lan 
thu tu. 

- Nghien cim các 1un cü khoa h9c nhm xây dirng Co ch, chInh sách, 
djnh huàng phát triên; giâi pháp nâng cao hiu qua, hiu lijc quãn 1, diu hành 
lTnh v11c cong tác cüa ngành nhäm nâng cao chi sO hài lông cüa dan, doanh 
nghip, gàn vi thirc hin thI diem quail l theo mO hInh quãn l do thj. 

- Nghiên cuu các giãi giài pháp phát huy giá trj van hóa yà con ngithi; bão 
ton và phát huy các giá trj van hóa; phát triên cOng nghip van hóa; xây dirng 
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ngithi Ha Ni thanh ljch, vAn minh gn vth dc thu do thj Thu dO - Thành phô 
sang tao - Trung tam lan ye vAn baa, khoa hçc, giáo dic, kinh té và giao djch 
quôc tê cüa cà nuac. 

- Nghiên ciru các ni dung phü hçip vâi thirc tin thuc lTnh virc cüa ngành 
phiic vi phát triên kinh tê - xA hi cüa Thu do. 

4. HI so' d xuât dIt hang 
so' dt hang thim vi KH&CN cp Thành ph bao gm: 

- Cong vAn d ngh dt hang nhim viii KH&CN cüa dan vj: 01 ban 
- Phiu d xut d.t hang nhiêm vii KH&CN, biu mu tng hcp theo mu 

quy djnh duçc dóng thành 03 quyên. 

(Mu BM-01-DXDT/DA, BM-02-DXDAP tai  Quy ch quAn l các nhim 
vi KH&CN cap Thành phô ban hành kern theo Quyêt djnh so 05/2021/QD-
UBND ngày 01/4/2021 cüa UBND Thành phô và Quyêt djnh so 30/2021/QD-
UBND ngày 22/12/2021 cüa UBNID thành phô Ha Ni ye vic sl~a dôi, bô sung 
mt so diêu cüa Quyêt djnh so 05/2021/QD-UBND ngày 01/4/2021 cüa UBND 
thành phô Ha Ni). 

(Gz'i dInh kern). 

5. Thôi gian thi'c hin 
Các phông, dan vj gri h so' d xut dt hang nhim vi KH&CN cp 

Thành ph nAm 2023 ye Sâ Lao dng - Thu'ccng binh và XA hi (qua VAn phông 
Sa) truc ngày 15/6/2022 dê tOng hçip, báo cáo Sâ Khoa hçc và Cong ngh Ha 
Ni. 

Huó'ng dn xây dirng k hoach KH&CN cp Thành ph nArn 2023 và h 
thông biêu mâu duçc dAng tài trên Trang thông tin din tü cüa Si Khoa h9c và 
Cong ngh thành phô Ha Ni (http://www.dost.hanoi.gov.vn) và Si Lao dng - 
Thixcrng binh và XA hi Ha Ni (http://solaodong.hanoi.gov.vn). 

Trên day là huó'ng dn d xu.t dt hang nhim v1i KH&CN cp Thành 
phô näm 2023, dê nghj các phông, dan vj nghiên c1ru dê xuât. Trong qua trInh 
triên khai thirc hin có van e vuang mAc dê nghj lien h ye VAn phông S&, DT: 
024 38358869 d cüng tháo g, giài quyet./. 

Nctinhçin:/t? 
- Nhi.r trên; 
- Các d/c lãnh dao  So; 
- Lixu VT, VPTH. 



S& 2/SKHCN-QLKH 
V/v hurng dnd xut dthãng nhim 

KH&CN cap thành phô nm 2023 

b9 

UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO KHOA HQC VA CONG NGH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

KInh g1ri 

5i, ngàyptháng 4 nám 2022 

- Các sâ, ban, ngânh, doàn th; 
- Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã; 
- Các truô'ng, viên, hip hi, hi, các to chüc KH&CN; 
- Các doanh nghip trén dja bàn thành phô. 

Dê phçic vu cOng tác xây dirng kê hoach  khoa h9c và cong ngh (KH&CN), 
dôi md sng tao (DMST) nàm 2023 cüa Thành phô Ha Ni theo dung các quy dnh 
cüa Luât Khoa hoc và cong ngh, Luât Ngân sách nhà nuâc, Lust Dâu tu công, các 
vn bn hung dan duói 1ut dã có hiu içrc; cn c11 vào nôi dung van ban so 
683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 cüa B Khoa hçc và Cong ngh hucng dan 
xây dirng kê hoach  khoa hoc, cOng nghê và dôi mói sang to và dir toán ngân sách 
KH&CN 11am 2023; v5n ban so 3553/VP-KGVX ngày 15/4/2022 cüa V phông 
UBND Thành phô; S Khoa h9c và Cong ngh Ha NOi  hung dan dê xuât dt hang 
n1iim vi KH&CN cap thành phO näm 2023 nhu sau: 

1. Can cir xây dupig dé xuât dt hang nhim viii KH&CN cap thành phô 

1.1. Cäncüchung 

- Chi dao  cüa Thành üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban 
Mtt trn To quOc 1hành phO Ha N1. st1 

. ( !tHOA HO 
- Cac ngh quyet, chuo'ng trrnh, de an, chien lugc, quy hoach, ke hoac , vA 

phát triên kinh té - xã hôi, an ninh, quôc phông, khoa h9c và cong ngh NG 

Th' 1 aiui piio. 

- Nhu cu thirc tin cong tac quãn 1 ihà rurc cüa các SO, Ban, ngành, qun, 
huyn, thj xà, các doàn the, hiêp hôi, doanh nghip, dan vj thuc Thành phô. 

- Nh&ng vn d khác phiic v11 phát trin kinh t - xã hi cüa Thành ph. 

1.2. Môt s can cü cii th d xay dmg d xut dt hang nàm 2023: 

- Các Chuang trInh, Nghj quyt, chi dao  cüa ThànhUy, HDND, UBND Thành 
phô. T.p trung vào 10 Chucing tdnh cong tác cüa Thành üy Ha Ni khóa XVII. 

- Quy& djnh s 4889/QD-UBND ngày 09/9/2019 cüa UBND thành ph 
HàNi ye vic phé duyêt Dê an "H trg khi nghip sang tao  trên dja bàn thành 
phO Ha Ni giai doan nrn 20 19-2025". 

-K hoach  s 222/KH-UBND ngày 07/10/2019 cüa UBND thành ph Ha 
NOi triên khai thuc hiên Dê an "Thüc day chuyên giao, lam chü và phát triên 

_ - - ________Js.;;___ 
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cong ngh tir nithc ngoài vào Vit Nam trong các ngành, linh vrc iru tiên giai 
doan den nàm 2025, dinh hurng den 11am 2030" trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

- K hoach s 76/KH-UBND ngày 22/3/202 1 cüa UBND thành phô Ha 
Ni thirc hin Kê hoach so 205-K}1/TU ngày 10/9/2020 cüa Thành üy Ha Ni ye 
triên khai thirc hin Nghj quyêt so 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 cüa B ChInh trj 
ye mt so chü trung, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mng cOng 
nghip lan thu tu. 

- Quyt djnh s 411 6/QD-UBND ngày 09/9/2021 cüa UBND Thành phO 
ye vic thành 1p các chucmg trInh khoa h9c và cong ngh thành phô Ha Ni giai 
doan 202 1-2025. 

- Quyt djnh s 3567/QD-UBND ngày 16/7/2021 cüa UBND Thành phô 
ye viêc ban hành Chuong trmnh Phát triên tài san trI tu trên dja bàn thành phô 
HàNôi dênnãm 2030. 

2. Yen cu xây dirng d xuât dt hang nhim vui KII&CN 

Các Si, Ban, ngành, quân, huyên, thj xa, các doàn th, hip hi, doanh 
nghip, don vi thuc Thành pM và các t chüc, ca nhân chü dng xây dçrng de 
xuât dtt hang nhim v1i khoa hc và cOng ngh cap Thành phô, dam bàn: 

- Dáp ing các yeu cu di vói nhim v11 khoa h9c và cong ngh cap 
Thành phO theo Quy chê quãn l các nhim vi1 khoa h9c và cong ngh cap 
Thành phô ban hành kern theo Quyêt djnh so 05/2021/QD-UBND ngày 
01/4/2021 cüa UBND thành phO Ha Ni và Quyêt djnh so 30/2021/QD-UBND 
ngày 22/12/2021 cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic sira dOi, bô sung mt so 
diêu cüa Quyet djnh so 05/2021/QD-UBND ngày 01/4/2021 cüa UBNID thành 
phO Ha Ni. 

- Barn sat, ci th hóa các ni dung tai  huóng dn nay. 

- Xác djnh rô six cn thi& cüa d xut, lun giâi v tam quan tr9ng, tác 
dng và ành hithng dôi vâi phát triên kinh te - xã hi, quôc phông - an ninh cüa 
Thành phO. 

- D xut mi1c tiêu, ni dung chInh, dir kin don vj t'rng diing k& qua, san 
phâm nêu nhim vu dirge dt hang, phê duyt dua vào triên khai thirc hin. 

3. Nhim vii tr9ng tam dê xuât dt hang nhim viii KII&CN 

- Nghiên cüu các vn d khoa hçc chinh trj phic vçi xây dirng Dãng, xây drng 
h thông chinh trj trong sch, vng mnh, hiu lrc, hiu qua. 

- Nghiên c1ru khoa hçc và üng diing cong ngh nhim giü vmg an ninh chInh 
trj, trt tir an toàn xã hôi trên dja bàn trong mçi tInh huông; nhQng vn dê ye an ninh 
truyên thông và phi truyên thông. 

- Nghiên ciru các giãi pháp di rnâi mO hInh tang tru&ng, nâng cao näng 
suât, chat lugng, sue canh  tranh cüa nen kinh tê Thu do; nghiên ciu giài quyet 
cac mâu thun, bat cp giüa phát triên kinh te, phát triên do thj và giü gin, phát 
triên van hóa, bâo v mOi tri.r&ng; giâi quyêt hài hôa, hiu qua giUa tang trithng 
kinh tê vói phát triên xã hi và quân trj xà hi; giQa phát trien và qua trInh do thj 
hóa. Phân tIch môt so mO hinh kinh tê do thi. 
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- Nghiên thu các luân cü khoa hoc nhm xây dirng cu ch chinh sách, 
djnh huàng phát trién; giãi pháp nâng cao hiu qua, hiêu lirc quân 1, diêu hành 
cüa chInh quyên cac cac cap, cac ngành nhäm nâng cao chi so hài lông cüa 
ngui dan, doanh nghiêp, gàn vâi thuc hiên thI diem quán 1 theo mô hInh chInh 
quyên do thj. 

- Nghiên cüu các giãi pháp di mi và nâng cao chit luçng giáo dic và 
dào tao;  giãi pháp phát triên nguOn nhân 1rc chat luçing cao dáp rng yêu câu qua 
trInh chuyên dôi sO quôc gia, hôi nhap quOc tê và cuc cách mng cong nghip 
lan thu tu. Tp trung nghiên c1ru, xay dimg và phát triên "he sinh thai h9c tp 
sang tao"  các cap h9c. 

- Nghiên ci'ru các giâi pháp phát huy giá trj vn hóa và con nguôi; bâo ton và 
phát huy các giá tn van hóa; phát triên cong nghip vn hóa; xây dmg ngithi Ha Ni 
thanh lich, vn mirth gän vi däc thu do thi Thu do - Thành phô sang tao  - Trung tam 
lan ye van hoá, khoa hoc, giáo diic, kinh té và giao djch quôc tê ci:ia câ nithc. 

- Nghiên ct'ru phát trin do thj gn vâi cong nghip hóa, hin di hóa theo 
huang ben vffig, thông minh, tang tru&ng xanh và thIch rng vó'i biên dôi khI 
hu; dam bâo quán l và si:r dung hiêu qua các nguOn tài nguyen; giU gin, bào v 
môi trithng; chü dông phông, chOng thiOn tai; nâng cao hiu lirc, hiu qua cOng 
tác quân 1 do thj; dam bào môi lien kêt hài hôa giüa dO th và nông thôn. 

- Nghiên thu phát trin h tng s lam nn tang cho xay dimg chInE 
quyên so, kinh tê sO, xã hi sO. Nghiên c1ru phát triên và 1rng dirng san phâm 
cong ngh sO. 

- Nghiên ciru irng diing các thành tiru khoa hçc k thut và cong ngh cao 
trong y h9c hin dai  dê nâng cao näng luc chân doán, diêu trj, chàm soc và bào 
v suc khOe cong dông. Day manh  nghiên cüu irng diing cOng ngh cao trong 
nghien cru và san xuât thuôc ti'r ducc liutrong nuOc và thuôc y h9c Co tnUyên. 
Nghiên thu san xut vc xin, sinh phm phOng cMng djch bnh. 

- Nghiên cu-u i.irng ding cong nghê cao, cOng ngh sach,  than thin mOi tnrang 
phiic vii tnirc tiêp cho san xuât, phát tnien san phâm chü 1ixc cüa Thành phô. 

- Nghiên cu-u, chuyn giao, u-ng diing khoa h9c cOng ngh vào san xuât, 
chê biên, kinh doanh nOng nghip; cOng ngh ch9n tao,  san xuât giông Cay, Con 
có giá trj; üng diing cong ngh bâo quán; cOng ngh chê biên sau. Bão tOn, khai 
thác và phát triên các nguOn gen bàn da qu hiêm cüa Ha Ni; nghiên cu-u, xay 
dimg các mô hInh lien kêt trong san xuât nông nghip thIch u-ng vai biên dOi khI 
hu, dáp u-ng thu câu cüa thj truang. 

- Nghiên cu-u, chuyn giao các cOng ngh tiên tin, phü hcip d phông 
ngu-a O nhiem mOi trithng, xu- l 0 nhim, dc bit là trong thu gom yà xu- l 
nuóc thai, chat thai ran, chat thai nguy hai; cai thiên chat lung khOng khI, phat 
triên 4t 1iu xu- l môi truang. 

- D tài, di,r an h trçY san xut thu- nghim, lam san phrn mu, hoàn thin 
cong nghê cho cac doanh nghip khâi nghip sang tao  theo Quyêt djnh sO 
4889/QD-UBND ngày 09/9/20 19 cüa UBND thành phO Ha Ni ye vic phe 



4 

duyt D an "H tr khOi nghip sang tao  trén dja bàn thành phé Ha Ni giai 
doan nàm 20 19-2025". 

- Di vOi nhim v11 S hUu trI tue: Nghiên c'ru tang cuô'ng các hoat dng 
tao ra tài san trI tue, nâng cao chat 1uçngnguôn hrc ye dôi mOi sang tao  và s 
hthi trI tue; nghiên ciru nâng cao hiu qua quail 1, khai thác và phát triên tài san 
trj tue;  nâng cao hiu qua thirc thi và chông xâm phm quyên sà hru tn tue;  phát 
triên, nâng cao nAng lirc các to chirc trung gian và chü the quyên sâ hfru trI tue. 

D xut bão h, quãn 1 va phát trin nhãn hiu tp th, nhãn hiu chCrng 
nhân, chi dan dja 1 cho san phâm, dich vi chü lixc, dc thu cüa Thành phô và 
mt so san phâm gàn vói Chucmg trInh OCOP. 

4. Biêu mh d xuât dt hang 

Các dun vj, tt chirc, Ca nhân xay dirng d xut dt hang nhim vi 
KH&CN cap thành phO theo mu BM-0 1 -DXDT/DA, BM-02-DXDAP tai  Quy 
chê quãn 1 các thim vi KH&CN cp Thành phô ban hành kern theo Quyêt 
dnh so 05/2021/QD-UBND ngày 01/4/202 1 cüa UBND Thành phô và theo mâu 
BM-41-DXNV.SHTT tai  Quyêt djnh so 30/2021/QD-UBND ngày 22/12/202,1 
cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Quyêt 
djnh s 05/2021/QD-UBND ngày 0 1/4/2021 cüa UBND thành phô Ha Ni. 

5. Tin do 

Phiu d xut dt hang nhiêm vi K}I&CN, biu tong hçip duçic dóng 
thành 02 quyên, kern theo cong van cüa dun v và g1ri ye b phn tiêp nhn và 
trâ kêt qua cüa Sà Khoa h9c và Cong ngh Ha Ni trtróc ngày 30/6/2022 (Khu 
lien cu quan 258 Vô ChI Công, Ha Ni; bàn mêm g1ri ye e-mail: 
vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn).  

Hithng dn d xut dat hang nhim viii KH&CN cp thành phô 11am 2023 
và h thông biêu mâu duie dàiig tái trCn Trang thông tin diri 1r ciia Si Khoa 
hçc và Cong ngh Ha Ni (http://www.dost.hanoi.gov.vn).  

M9i phát sinh vuó'ng mc d nghj lien h vâi Phông Quãn 1 Khoa h9c, 
Sâ Khoa h9c và Cong ngh Ha Ni - DT: 024 3353184 dê dugc giâi dáp. 

S Khoa h9c và Cong ngh Ha Ni hithng dn d các s, ban, ngành, 
doàn the; UBND cac qi4n, huyên, thi xã; các to chuc, doanh nghip biêt và cüng 
phôi hqp thirc hin./ 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Die Chñ tjch UBND Thành phô; 
- Die PCT UBND Thành ph6 ChCr Xuân Dung; 
- Ban GD So; 
- Các dcm vj lien quan (Trang thông tin dia tcr 

SO' KH&CN Ha Nôi); 
- Liru: VT, QLKH, QLSHTT, KHTC. 

 

(Dé 
b/c) 
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Biêu B1-BXDT/BA 

PHIEU BE XUAT BAT HANG 
NHIM VU KHOA HQC VA CONG NGH CAP THANH PHO 

(Dung cho d tài hoc ct an khoa h9c,) 

1. Têndtài/dán: 

, 2. Trnh cap thiet: 

- Can thpháp l, sphii hcip vài các nghj quyê't, chitmig trInh, d an, chiên 
hccrc, quy hoach, ké hoach phát triên kinh té - xd hói, an ninh, quóc 
phông, khoa hQc và cong ngh cza ThànhphO..... 

- Cáccánthkhác 

(Lun giOi rô tInh cd'p thié't cia d xuO't, nghia lj luán và thc tiën, tam 
quan trQng, tOc dc3ng và Onh hithng dOi vái phOt trién kinh té - xa hoi, 
quóc phông - an ninh cza thành phO). 

Muc tiêu: 

3. Ni dung, cong vic chinh cn thyc hin: 

4. Di, kin các kt qua chInh: 

5. Dr kin phim vi, dja chi frng ding kt qua nghiên cfru: 

* Dái vóicác s, ban, ngành, Joan th, quln, huyn, thj xã thu?3c thành ph 
Ha N3i dê nghj dêxuât them (Dánh dOu Xvào 1 trong 20 dithi day): 

LI Nhim vi1 giao tr%rc tiêp 

0 Nhim vii dt hang d tuyn ch9n th1rc hin. 

HO Nói, ngOy thOng nOm 

TO CHIJ'C, CA NHAN BE XUAT' 
(Ho, ten và chI kj - dóng dá'u di vài t chzç) 

1  Ghi chá: Trithng hqp cá nhan d xut, d nghj ghi rO thông tin lien h (e-mail, so 
din thoi, dja chi,...) 

5 
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Biu B2-DXDAP 

PHIEU BE XUAT BIT HANG NHIM VIJ KHOA HQC vA CONG NGH* 
CAP THANH P110 

(Dàng cho dy an san xut tJur ngIzim,) 

1. Ten dir an SXTN: 

2. Xut xu hInh thành dr an: [tic m5t trong các nguón sau: lIt ke't qua cia dé tài dâ 
du-cic Hi5i dông KFI&CN ccic cap dánh giá, nghifr thu và kiên nghj (kern theo Biên 
ban nghim thu); Tic sang ché, giái pháp hiru Ich, kiêu dáng cong nghip (ten van 
bang, ngày cap,), sOn phOrn khoa hQc duc giOi thtthng KH&cN, Tic két quO 
K[-I&CN tir nwác ngoài (co hçip dOng chuyén giao cOng ngh và hO sci lien quan 
hocc có cong bô quôc té); San phOrn khoa hQc và cOng ngh có khO nOng zng dyng 
dzrçic cci quan cO thOrn quyên dOnh giá, xác nhnJ 

3. Trnh cap thiet: 

3.1. Can ci.'r phap 1, tm quan tr9ng, tác dng va ãnh hu&ng di vài phát trin kinh 
tê - xã hôi, quôc phông - an ninh cUa thành phô: 

3.2. Mo tã, phân tIch v cong ngh hra chçn cüa Dir an: 

3.3. Nhu cu thj trix&ng, tmnh khã thi và hiu qua cüa dr an: 

4. Myc tiêu: 

5. Ni dung, cong vic chInh cn thirc hin: 

6. Kh qua và các chi tiêu cn dt: 

7. Khá náng và dja chi irng dyng: 

8. Phirong an huy dng nhân hrc, tài chInh và cci s& vt chat tir cac nguôn khãc 
nhau dê thi!c hin dr an: 

Ha Ni, ngày  tháng nOrn 

TO CH1C, CA NHAN BE XUAT 
('Hç, ten và chfr - dOng dO'u dói vOl tá chicc) 

6 
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BM-41-BXNV.SHTT 

PHIEU BE XUAT BAT HANG NHIEM V1J KHOA HQC vA CONG 
NGH THUQC CHU'(iNG TRENH PHAT mIEN TA! SAN TRI TU]'J TRIN 

NA BÀN THANII P110 HA NO! BEN NAM 2030 

6. Ten nhim vu: 

. .( 7. Tinh cap thiet: 
Can th pháp l, st phi hQp vái các nghj quyét, dé an, chiên lwçic, quy 
hoach, ké hoach phát trién kinh té - xd hói, an ninh, quóc phông, C'hu'cng 
trinh phát trién tài san trI tu trên da bàn Thành phó Ha Ni... 

Lun giái rö tInh c4p thiet cia d xua't, nghia, taiii quan trQng, tác dóng 
và ánh hzthng dói thi phát trién kinh té - xã hói, quôc phông - an ninh cla 
thành ph, khá nángphcit trién, nhán r5ng mô hInh 

8. Mic tiêu: 

9. Ni dung, cong vic chInh cn thi'c hin: 

10. Dir kin các kt qua, san phm chInh: 

11. Dir kin phm vi, dia chI, don vj frng dyng thiyc tin, don vl htr&ng lo'i 
các kêt qua, san phâm: 

l2.Di vói các th, ban, nành, doàn th, quân, huyn, thj xã thu3c thành ph 
Ha N3i dê nghj dêxuat them (Dánh dáu Xvào 1 trong 2 ó dithi day,): 

Q Nhim v11 giao trirc tip U Nhim vi dt hang d tuyn chn thirc hin. 

Ha Ni, ngày tháng nàm 

TO CHUt, CA NHAN oE xuA'r2  

(Hp, ten và chtt kj - dóng du dôi v&i to chic,.) 

2 Ghi chá: Tnxng hçip Ca nhân d xut, ctê nghj ghi rö thông tin lien h (e-mail, so 
diên thoai, dia chi,...) 
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