
Phụ lục 01 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm........) 

Ngày nhận báo cáo: .......................... 

(Trước 01/02 theo dấu bưu điện) 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KH&CN 

(Dành cho các tổ chức có đăng ký hoạt động KH&CN) 

 

- Đơn vị báo cáo: ........................ 

...................................................... 

1. Cấp quyết định thành lập tổ chức:  

(Đánh dấu X vào 01 ô phù hợp nhất) 

 Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 

 Chính phủ  

 Tòa án nhân dân tối cao 

 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

 Thủ tướng Chính phủ  

 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ   

 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   

 Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề 

nghiệp 

 Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân 

2. Loại hình tổ chức: 

(Đánh dấu X vào 01 ô phù hợp nhất) 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 

 Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng: 

 + Trường đại học 

 + Học viện 

 + Đại họcqốc gia, đại học vùng 

 + Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ 

 + Trường cao đẳng 

  Tổ chức dịch vụ KH&CN: 

 + DV thông tin, thư viện 

 + DV bảo tàng KH&CN 

 + DV dịch thuật, biên tập, xuất bản KH&CN 

 + DV điều tra cơ bản định kỳ, thườn xuyên 

 + DV thống kê, điều tra xã hội 

 + DV tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 + DV tư vấn về KH&CN 

 + DV sở hữu trí tuệ 

 + DV năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân 

 + DV chuyển giao công nghệ 

 + DV KH&C khác 
 

 3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

(Đánh dấu X vào 01 ô phù hợp nhất) 

 Khoa học tự nhiên 

 Khoa học kỹ thuật và công nghệ 

 Khoa học y, dược 

 Khoa học nông nghiệp 

 Khoa học xã hội 

 Khoa học nhân văn 

4. Loại hình kinh tế 

(Đánh dấu X vào 01 ô phù hợp nhất) 

Nhà nước 

  Trung ương  

  Địa phương 

Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài 

 



 

 

 

II. THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN 

(Dành cho tất cả các đơn vị) 
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Lưu ý: 

- Thời gian thực hiện: Ghi theo hợp đồng hoặc văn bản phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. 

- Các đơn vị sử dụng thông tin Phần II để làm Biểu 03 và 04) 

 

 Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 



 


