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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

 

Số:               /BVHTTDL-KHCNMT 
V/v hướng dẫn đề xuất đề tài nhánh thuộc 

Chương trình KH&CN cấp Bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-BVHTTDL ngày  05/3/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến 

của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: Nghiên cứu 

xây dựng môi trường văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

thực hiện giai đoạn 2021-2026. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề xuất 

các đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi 

là Chương trình) như sau: 

1. Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ căn cứ định hướng 

mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung, sản phẩm và danh mục định hướng các nhiệm 

vụ ưu tiên của Chương trình đã được phê duyệt để xây dựng đề xuất các đề tài 

nhánh thực hiện năm 2021-2022. 

Lưu ý: Các đề xuất đề tài tập trung rõ cơ sở lý luận về môi trường văn hóa, 

kinh nghiệm quốc tế, mối quan hệ môi trường văn hóa với phát triển kinh tế xã hội...  

2. Hồ sơ đăng ký 

- Công văn đề nghị của đơn vị; 

- Phiếu đề xuất theo Phụ lục số 01 của Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL 

có xác nhận của thủ lãnh đạo đơn vị chủ trì. 

- Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu. 

Văn bản đề xuất đề nghị gửi qua hòm thư: quanlykhoahocbvh@gmail.com. 

3. Thời gian và nơi nhận 

- Thời hạn nộp đề xuất trước ngày 30/3/2020. 

- Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
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- Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Vụ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường: Điện thoại: 04.39438234 hoặc 0933.668.788 (Đ/c 

Nguyễn Thị Phương Loan). 

 (Văn bản có liên quan, các Phụ lục thuyết minh, đề xuất  và Công văn 

hướng dẫn này được đăng tải trên website http://khcnmt-bvhttdl.vn và www.tbt-

mocst.vn)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KH&CNMT, PL.120. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,CÔNG NGHỆ  

VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

Từ Mạnh Lương 
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