
B() GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA XA 1101  CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'ONG DH HANG HAl VIIT NAM Oc 1p Ti,r do — Hnh Phüc 

S:  461  /TB-DFIHHVN-KHCN Hái Phông, ngày 1 tháng 04 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic ct xuãt nhim vi khoa hQc và cong ngh cp B näm 2022 

KInh gCri: Thu trixOng các dan vj trong toàn Trung. 

Thirc hin Cong van 2894/BGTVT-KHCN ngày 05/04/202 1 cUa B 

Giao thông vn tãi v vic Hrnrng dn xây dmg k hoach  và dci toán ngân 

sách KH&CN näm 2022, Nhà truông thông báo tth các dan vj mt s ni 

dung huàng dn xây dng k hoach  KH&CN näm 2022 cüa B GTVT d 

tuyn ch9n và d xut dang k' danh miic nhim vi KH&CN näm 2022 (nç5i 

dung htcó'ng dn chi tilt xem cong van girl kern). 

Các Phiu d xuAt (theo mu) duçc gi:ri trirc tip v Phông Khoa hçc - 

Cong ngh, Phông 206A, Nhà Al b&ng van bàn và qua email: 

lantt@vimaru.edu.vn  trix9c 1 1h00 ngày 19/4/2021 d Nhà tru'ông tn: 'hçip, 

xét duyt và gui v B GTVT theo quy dnh. 

No'! ,,/thii: 
- Nhi.r trên; 
- Ltru: VT, KH-C 

KT HIU TRtJONG 
PHO HIEU TUONG 



VN TA! CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc 1p -  Tj4fl3 

1kjJ HA! VIET NAM 

KInh gi:ri: Các co quan dcm vi trrc thuc 

CGHE 
CN nàm 2022, Bô GTVT huâng dn các co quan don xy dung kë hoach 

nàm 2022 nhu sau:
Ngây: 

k% 

S : G -KHCN 
v4ti,h  g dirng k hoch vã dir 
Jha 1 SáCI : CN nãm 2022 

Ha Nói, ngây 02i.á1lQt1 nám 2021 

Ngày .. 

3 huyé'n• g/24/v' 
Luuhs' :6  en khai thirc hiçn cong tac xay dirng ke ho?cii v 

i; 

1. Xây dy'ng kl hoich thrc hin các nhini vi KH&CN câft4rIygifl  
,. &vI k4 h4  F1c Cac don v de xuat cac nhiçm vii KH&CN cap Quoc gia gui ioui  viaemchx" 

hi dng dánh giá d xut dt hang các nhim vi gui Bô Khoa h9c Cong ngh. 

Viêc d xut các nhiêm vu KH&CN cp quôc gia ctn barn sat mic tiêu, ni dung 

cUa các Chuong trInh KH&CN cp quc gia dà duçc các cp có thtrn quyn phê 

duyt (chi tit xem trên các Website cüa các chucmg trInh quc gia). 

2. Xây dyng kc hoqch thrc hin các nhim vu KH&CN cip Bô: 

2.1. Di vó'i dê tài KH& (,'JV, Dr an san xuât di ü' nghim: 

D xut d tài KH&CN, Dx an san XUtt thr nghirn dugc 1p  theo rnu tai  Phii 

ljc s 1 cüng van bàn d nghj cUa don vi gui B GTVT (qua Vi Khoa h9c Cong 

ngh). 

2.2.Di vi các dir an tang cuông nãng hrc nghiên cüu, chng xuông cap các to 
chüc KH&CN: 

- Can cü quy hoch phát trin ngãnh hotc 1mb vrc dã duçic phé duyt, các tO 
chüc KH&CN cn rà soát 1ii và dánh giá hiu qua cüa vic thirc hin các d an tang 
cuOng nãng lcc nghiên ciru, chng xung cp trong nhüng nàrn tnnc dày d khAng 
djnh sir can thiêt phâi tip tic xây dirng hoc xây dirng mâi các dr an, dtc bit là các 
dir an tang cung nãng 1irc nghiên ciru, chng xung cp d các t chüc KH&CN 
tirng buâc tl1irc hin tr chii theo Nghj dnh 54/2016/ND-CP cüa Chinh phil 

2.3. Các 4 an sü' dyng vn du tu'phát triên cho KH&N: 

Các co quan don vj có nhu c.0 tip tic cài tao,  nâng cp, xây dirng rnâi, du tu 
chiêu sâu cho các phông thi nghim. .dàng k' theo nguyen tàc: Dir an dâu tu phái phü 
hap vi quy hoch, chiên lu'cic, djnh hufrng phát triên KH&CN cüa ngành hoc phiic 
vi cho vic triên khai thtxc hin các ni dung thuc các chuang trInh quôc gia ye 

KH&CN do Thu tiróng ChInh phii phê duyt; 

2.4. Dôi vói ,,hin, vy soát xét chuyn di và xây dy'ng tiêu chun, quy chun: 
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Các cci quan dcm vj rã soát nhu cu quãn 1 cüa don vj mInh, trên co s do, d 

xut các htng mic soát xét chuyn dôi Tiêu chun ngãnh, xây dirng Tiêu chdtn - Quy 

chutn k5r thut thuic các 1mb vrc giao thông 4n tãi (theo mu t?i  Phii 1iic kern theo 

van bàn nay) vã gui v Bô GTVT d xern xét tong hçp 1p k hoch Tiêu chun - 

Quy chun k thutt B GTVT 11am 2021. 

Th?i gian nhn d xu.t nhirn vi KH&CN tilt nay dn hét ngây 20/04/2021. 

Trên day là huâng dn rnt s ni dung xây dirng k hoach KH&CN nàrn 2022 

cilia Bô GTVT, d nghj các dcm vj trin kbai t1c hin dung tMn d quy djnh. (Clii 

tiet lien h vái d/c Bid Tlij Cáni Ti — Chuyên vién chInh Vy KLJCN, s din thoqi 

0904.769. 781).t 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Bô truing (dê b/c); 
- Thir tmng Nguyen Ngoc Dông (dé b/c); 

- Luu:VT,KHCN. 

TL. BQ TRU'ONG 
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PHIJ LVC  1 
PHIEU nE XUAT NHIM VU KHOA HQC VA CONG NGH CAP BQ 

Näm 2022 

1. Ten nhirn vii khoa h9c và cong ngh: 

2. HInh thirc thiic hiên (de tài, dê an, dir an, dy' an san xuât th& nghiçm, nhim vy 
KI-I&CN tiêm náng): 

3. Muc tiêu cña nhiêrn v: 

4. Tinh cp thit và tinh mi cüa nhiêm vu (v mat khoa hoc vã v mat thi.rc tin): 

5. Các ni dung chjnh và kt qua dr kin: 

6. Khã nãng và dja chi üng diing: 

7. Dy kin hiu qua mang lai: 

8. Dir kin thii gian thirc hin (thii gian bt du, thñ gian kt thüc) 

9. DirkinkinhphI. 

1O.Thông tin khác (ap ditng dôi vái dir an SXTN hoc dir an KHCN): 

a) Xut xir hInh thânh du an 

b) Khá näng buy dng ngun vn ngoãi NSNN. 

ngày ... tháng... nám 20... 

TO CHU'C BE XUAT CA NHAN DE XUAT 
(dóng dàu di vói to clthc) (HO, ten và chti' k 

Phu 1iic 1-THOX 
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PHULUC2 
TONG HqP DANH MVC CAC NH1M VI) KHOA HQC VA CONG NGH 

DE XUAT NAM 20.... 

TT 
Ten 

nhiêm vu 
KH&CN 

HInh 
thuc 
thurc . 
hin 

Muc 
. 

tiêu 

TInh 
ctp 

thiet 
VI 

tInh 
mói 

Các 
'' 

dung 
chInh 

va 
kêt 
qua 
dii  

kiên 

Khã 
nãng, 
thi 
chi 
frng 

dting 

Du 
kiên 
hiêu 
qua 

Dir 
klefl 
thôi 
gian 
thirc 
hiên 

Dir 
kiên 
kinh 
phi 

Thông 
tin 

khác 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

ngây ... tháng ... nãni 20... 

THU TRUNG DON VI 
(HQ, ten, chI k) 
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PHU LUC 3 

BIEU oE XUAT NHIEM VU KHOA HQC VA CONG NGH CAP BQ 
BIXA VAO XAC D!NH KE HOACH NAM 2022 

I. BE TAI KHOA HQC VA CONG NGH CAP BQ 
Dun vj. Triu dóng 

S6 
TT 

Ten Dê tài KHCN 

Co 
quan 
chü 
trI, 

phôi 
ho'p 

Chü 
nhiêm 
dê tãi 

Thôi gian 
thtrc hiên 

Kinh phi 

Ghi chá 
Bat dãu 

Kh 
thüc 

Tong so 

KP h tro tu NSNN Du' kin 
kinh phi 

näm 
2022 

Tong Da 
hêt 

nám 2021 
A Chuyên tip sang 2022 
1 Dêtàil 
2 Dtài2 

Tong s 
B Nhiêm vu mói thu'c hiên tà 

2022 
1 Dtài1 
2 Dêtài2 

Tong so 

Ghi chi: Tu'ang t'ng vài ti'cng nhiéin vy là Phiu d xut theo mAu gzri kè,n cong van nay 

II. NHIEM VIJ TIEU CHUAN QUOC GIA/QUY CHUAN K THUAT QUOC GIA 
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Don vf: Triu d'óng 

S 
TT 

Ten Tiêu chun/Quy chuân 

Co 
quan 

chü trI, 
phôi 
hop 

Chü 
nhiêm 
d tài 

Thôi gian 
thuc hiên 

Kinh phi 

Ghi c/ia 
Bt du 

Kêt 
thüc 

Tong so 

KP ho tro' tir NSNN Dir kien 
kinh phi 

nàm 
2022 

Tong Dã cap 

dn hêt 
nám 2021 

A Chuyên tiêp sang 2022 
I Nhiêmvul 
2 Nhiêrnvu2 

Tong s 
B Nhiêm vu mói thuc hiên tü 2022 
I Nhiêmvul 
2 Nhiëmvu2 

T6 ng s 

Ghi cht'i: Twang t'nig vói ti'cng nhim vii là Phku dê xuát theo ,náu gti kern cong van nay 

III. NHIM VU  TANG CUONG TRANG THIET B! CHO CAC TO CHU'C KH&CN 
Dan vi: Triéu dOn 

TT Ten don v/ N9, dung tang cirong iiang lrc nghien ciru 
Tiwi gian thu'c hiên Dir kiên 

in 7 J)iil k /
, Ghi chu 

Bat dâu Kêt thác 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tong cng: 
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PHV LVC  4 
DANG KY CAC HANG MUC SOAT XET CHUYEN DO!, XAY DIYNG 

TIEU CHUAN - QUY CHUAN NAM 20.. 

1. Ten Tiêu chun/Quy chun (TCYQG): 

2. Di twpng, phçini vi áp dyng: 

3. HI,,!, thá'c, n3i dung chInh: 

- HInh thüc cong b&'ban hành TC!QC 

- Các tãi lieu tharn khão lam co sâ d biên soen: 

+ Biên soan theo tài lieu TC/QC qu6c t (co süa di b sung hay chuyn djch hoàn 
toàn) 

+ Soát xét bi sung TCIQC cfl hin có (Các phn, chiwng, diu dir kin cn sira di, 
ho sung) 

Tong s trang dr kin cüa TC!QC sê xây dirng: 

4. TEi chü'c (ca n/ian) €tl nghj; chü trI xây drng TC'/QC: 

- Ten t chirc/cá nhân chü trI thuc hiên: 

Dja chi: Diên thoji: 

- Ten co quan chü quãn (nu có): 

ChU tn biên soan: (H ten; H9c vj; Chiirc vi; Don vj cong tác): 

5. Cc quan ph6i hçip (T chioc và cá nhân sê p/iEi hy than, gia biên soçzn dy thão 
TCYQC): 

6. Dy kiln til,, d ('se tháng; tlil,i /için xciii xét và trIii/i duyt): 

7. Kin/i p/il dr kiln: 

Tng kinh phi d%r kin: trong do: 

- Ngân sách Nhâ nuóc: 

- Dóng gop cüa các to chüc, cá nhân: (ghi rô cia t chz'rc Ca nhán nào, nIl, co) 

- Nguônkhác: 

 ngày tháng nám 202.. 

Co quan/t chirc/cá nhân d nghj 
K ten, dóng daii (nlu co) 
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