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Phụ lục 

DANH MỤC BIỂU MẪU  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014  

của  Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

1. Biểu đề xuất kế hoạch khoa học công nghệ: Mẫu B1-ĐXKH-BCT 

2. Phiếu đề xuất đề tài, đề án: Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT 

3. Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm: Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT 

4. Phiếu đề xuất dự án khoa học công nghệ: Mẫu B2c-PĐXDAKH-BCT 

5. Phiếu đề xuất chương trình khoa học công nghệ: Mẫu B2d-PĐXCT-BCT 

6. Phiếu đề xuất dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa xây dựng nhỏ: Mẫu B2đ-

PĐXTCSC-BCT 

7. Báo cáo đánh giá sơ bộ hồ sơ đề xuất: Mẫu B3-ĐGSBĐX-BCT 

8. Phiếu tư vấn đánh giá xác định nhiệm vụ: Mẫu B4a-PĐGĐX-BCT 

9. Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá xác định nhiệm vụ: Mẫu B4b-BBKPĐG-BCT 

10. Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ: Mẫu B4c-BBXĐDM-BCT 

11. Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ: Mẫu B5-BCĐX-BCT 

12. Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ: Mẫu B6a-TMĐT-BCT 

13. Thuyết minh đề án khoa học: Mẫu B6b-TMĐA-BCT 

14. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: Mẫu B6c-TMDASX-BCT 

15. Thuyết minh dự án khoa học và công nghệ: Mẫu B6d-TMDAKH-BCT 

16. Thuyết minh chương trình khoa học công nghệ: Mẫu B6đ-TMCT-BCT 

17. Thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Mẫu B6e-TMHTQT-BCT 

18. Thuyết minh nhiệm vụ thông tin: Mẫu B6g-TMNVTT-BCT 

19. Thuyết minh dự án tăng cường trang thiết bị: Mẫu B6h-TMTCTTB-BCT 

20. Thuyết minh dự án sửa chữa xây dựng nhỏ: Mẫu B6i-TMSCXDN-BCT 

21. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia tuyển chọn: 

Mẫu B7-DONTC-BCT 

22. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: 

Mẫu B8-LLTC-BCT 

23. Lý lịch khoa học của cá nhân: Mẫu B9-LLCN-BCT 
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24. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện: Mẫu B10-PHTH-BCT 

25. Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Mẫu B11-BBMHS-BCT 

26. Phiếu đánh giá đề tài khoa học công nghệ: Mẫu B12a-PĐGĐT-BCT 

27. Phiếu đánh giá đề án khoa học: Mẫu B12b-PĐGĐA-BCT 

28. Phiếu đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm: Mẫu B12c-PĐGDASX-BCT 

29. Phiếu đánh giá chương trình khoa học công nghệ: Mẫu 12d-PĐGCT-BCT 

30. Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp: Mẫu B13-

BBKPĐG-BCT 

31. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ: 

Mẫu B14a-BBTCĐTDA-BCT 

32. Biên bản họp đánh giá giao trực tiếp (sử dụng cho các chương trình, nhiệm vụ 

HTQT, nhiệm vụ thông tin, dự án tăng cường trang thiết bị, dự án sửa chữa xây 

dựng nhỏ): Mẫu B14b-BBGTT-BCT 

33. Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí: Mẫu B15-BBTĐNV-BCT 

34. Hợp đồng khoa học và công nghệ: Mẫu B16a-HĐKHCN-BCT 

35. Biên bản thanh lý Hợp đồng khoa học công nghệ: Mẫu B16b-BBTLHĐ-BCT 

36. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ: Mẫu B17-BCĐK-BCT 

37. Biên bản kiểm tra thực hiện nhiệm vụ: Mẫu B18-BBKT-BCT 

38. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ: Mẫu B19-BCTK-BCT 

39. Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học công nghệ: Mẫu B20-BCTT-BCT 

40. Báo cáo sản phẩm khoa học của nhiệm vụ: Mẫu B21-BCSP-BCT 

41. Báo cáo kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Mẫu B22-BCKP–BCT 

42. Phiếu nhận xét đánh giá, xếp loại nhiệm vụ: Mẫu B23a-PĐGNT-BCT 

43. Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu: Mẫu B23b-KPĐGNT-BCT 

44. Biên bản nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ: Mẫu B24a-BBNT-BCT 

45. Biên bản nghiệm thu dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa xây dựng nhỏ: Mẫu 

B24b-BBNTTCSC-BCT 

46. Tờ trình phê duyệt dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa xây dựng nhỏ: Mẫu 

B25-TTDA-BCT 

47. Mẫu tạm ứng kinh phí: Mẫu B26-TUKP-BCT 

48. Bảng xác nhận khối lượng công việc: Mẫu B27-KLCV-BCT 
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49. Bảng kê chứng từ thanh toán: Mẫu B28-BKTT-BCT 

50. Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu: Mẫu B29-CVNT-BCT 

51. Phiếu tự đánh giá nghiệm thu: Mẫu B30-PTĐG-BCT 

52. Phiếu biên nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu: Mẫu B31-BNHS-BCT 

53. Báo cáo hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu: Mẫu B32-BCHTHS-BCT 

54. Quyết định công nhận kết quả nhiệm vụ: Mẫu B33-QĐCNKQ-BCT 

55. Báo cáo tổng kết chương trình: Mẫu B34-BCTKCT-BCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


