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THÔNG BÁO
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố
Căn cứ Quyết định số 6445/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển
chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ với các yêu cầu sau:
1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đặt hàng để tuyển
chọn
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đặt hàng để tuyển chọn:
“Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu
mới”.
Yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ theo Phụ lục đính kèm.
2. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
a) Thành phần hồ sơ
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của
tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 01).
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 02).
- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính nhiệm
vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 03).
- Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu
(Mẫu 04) (nếu có phối hợp nghiên cứu).
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Mẫu 06).
- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên
quan.
- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các
nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có).
- Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện
đề tài (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang
thiết bị, nguyên vật liệu).
Các tài liệu trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân
tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

b) Số lượng hồ sơ
Tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ đăng ký tham
gia tuyển chọn (gọi tắt là hồ sơ) gồm 12 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc1 và 11
bộ hồ sơ bản photo được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ
tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
6909:2001, cỡ chữ 14.
c) Hình thức hồ sơ
Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như
sau:
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.
- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác
nhận tham gia phối hợp).
- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ
và danh sách những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
3. Yêu cầu về điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ
Thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 39/2015/QĐUBND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về
quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, trong đó quy
định về các điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ.
4. Yêu cầu về địa điểm và thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn
- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22
Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (trực tiếp hoặc qua
bưu điện).
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 30, thứ Ba ngày 12 tháng 02
năm 2019.
- Thời điểm nộp hồ sơ được tính là thời gian ghi ở dấu Bưu điện thành
phố Đà Nẵng (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở
Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi trực tiếp).
- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển
chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến
Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy
định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.
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Bản gốc là bản hoàn chỉnh về nội dung thể thức, được cơ quan tổ chức ban hành, có dấu đỏ và chữ ký trực tiếp.
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Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và các biểu mẫu được đăng trên trang
thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (địa chỉ:
http://dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động khoa học và công
nghệ/Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ/Mục II - Các hướng dẫn, biểu
mẫu phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Phần Thông báo).
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và
Công nghệ thành phố Đà Nẵng - Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần
Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3830215, email: qlkhskhcn@danang.gov.vn./.
Ký bởi: Lê Thị Thục
Email: thuclt2@danang.gov.vn
Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 07.01.2019 15:43:50 +07:00

Nơi nhận:
- Các tổ chức, cá nhân;
- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Thái Bá Cảnh
Email:
canhtb@danang.gov.vn
Cơ quan: Sở Khoa học
và Công nghệ, Thành
phố Đà Nẵng

Thái Bá Cảnh
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Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ
ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN
(Kèm theo Thông báo số 01 /TB-SKHCN ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng)
Thời
Địa chỉ
gian
ứng
TT Tên nhiệm vụ
Mục tiêu, Sản phẩm dự kiến
Nội dung chính dự kiến
thực
dụng dự
hiện dự
kiến
kiến
- Bối cảnh Đà Nẵng từ đầu thế kỉ XIX
- Mục tiêu:
+ Sưu tầm và hệ thống hóa các nguồn tài liệu đến trước năm 1888.
mới trong nước cũng như quốc tế phản ánh thực - Quá trình xây dựng Đà Nẵng thành
trạng kinh tế Đà Nẵng thời kì thuộc Pháp.
“Nhượng địa” của thực dân Pháp.
+ Phục dựng bức tranh toàn cảnh về tình hình - Hoạt động kinh tế nông - lâm - ngư
kinh tế Đà Nẵng dưới thời thuộc Pháp (1888- nghiệp Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc
1945), bao gồm chính sách cai trị của thực dân (1888 – 1945).
Bảo
Pháp, sự phát triển của cơ sở hạ tầng, đô thị, sự - Hoạt động kinh tế tiểu - thủ - công
tàng Đà
Kinh tế Đà Nẵng xuất hiện hoặc vươn lên của các ngành kinh tế.
nghiệp tại Đà Nẵng thời kì Pháp
Nẵng và
thời kì Pháp thuộc
+ Làm rõ vị trí của kinh tế Đà Nẵng thời kỳ thuộc (1888-1945).
các sở,
24
1 (1888-1945) qua thuộc Pháp trong mối tương quan với các vấn đề - Hoạt động kinh tế thương mại và
ban,
tháng
những nguồn tư về văn hóa, xã hội, giáo dục, trong các phòng dịch vụ Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc
ngành,
liệu mới.
trào yêu nước tại vùng đất này cũng như cả (1888-1945).
đơn vị
nước.
- Đặc điểm và những tác động của
liên
+ Rút ra nhận định về kinh tế Đà Nẵng thời kì nền kinh tế Đà Nẵng dưới thời Pháp
quan.
thuộc Pháp.
thuộc.
- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng hợp kết quả
nghiên cứu; Báo cáo chuyên đề; tư liệu lịch sử;
chuyên đề trưng bày tại bảo tàng Đà Nẵng; các
bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

