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Số: 08/2011/TT- BKHCN
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011
THÔNG TƯ
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Quy ñịnh ban hành theo Quyết ñịnh
số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết ñịnh số 11/2007/QĐBKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị ñịnh số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc
ñơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa
học và Công nghệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Quy ñịnh tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa
học công nghệ cấp nhà nước ban hành theo Quyết ñịnh số 10/2007/QĐ-BKHCN
ngày 11/5/2007 và Quy ñịnh tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực
hiện ñề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước ban hành theo Quyết ñịnh
số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ như sau:
Điều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh tuyển chọn, xét
chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp
nhà nước ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày
11/5/2007 như sau:
1. Bỏ cụm từ "giai ñoạn 2006-2010" tại ñiểm a, khoản 2, Điều 1.
2. Sửa ñổi phần ñầu Điều 9 như sau:
“Hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn, sau ñây gọi tắt là Hồ sơ
bao gồm: một (01) bộ Hồ sơ gốc: trình bày và in trên khổ giấy A4, phông chữ sử
dụng là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt
Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản ñiện tử của Hồ sơ ghi trên
ñĩa quang (dạng PDF, không ñặt mật khẩu) ñược ñóng gói trong túi hồ sơ có
niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:”.
3. Bỏ cụm từ "Hội ñồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét
chọn" tại khoản 1 và khoản 2, Điều 11.

Điều 2. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh tuyển chọn, xét
chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện ñề tài khoa học xã hội và nhân văn
cấp nhà nước ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày
04/6/2007 như sau:
1. Bỏ cụm từ "giai ñoạn 2006-2010" tại ñiểm a, khoản 2, Điều 1.
2. Sửa ñổi phần ñầu Điều 8 như sau:
“Hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (sau ñây gọi tắt là Hồ sơ)
bao gồm: một (01) bộ Hồ sơ gốc: trình bày và in trên khổ giấy A4, phông chữ sử
dụng là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt
Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản ñiện tử của Hồ sơ ghi trên
ñĩa quang (dạng PDF, không ñặt mật khẩu) ñược ñóng gói trong túi hồ sơ có
niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:”.
3. Bỏ cụm từ "Hội ñồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét
chọn" tại khoản 1 và khoản 2, Điều 10.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm
2011; riêng khoản 2 các Điều 1 và Điều 2 của Thông tư sẽ ñược áp dụng từ ngày
01 tháng 01 năm 2012.
Điều 4. Thủ trưởng các ñơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề phát sinh hoặc khó khăn, vướng
mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ ñể
kịp thời xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương các Hội, ñoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các ñơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp.
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu VT, XHTN.
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