
ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  
V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ  
khoa học và công nghệ năm 2023 

của tỉnh Quảng Ngãi 

   Thành phố Hồ Chí Minh, 

 

Kính gửi:  
- Trường Đại học Bách khoa; 
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 
- Trường Đại học Công nghệ thông tin; 
- Trường Đại học Quốc tế; 
- Khu Công nghệ Phần mềm. 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được Thông báo 
số 101/TB-SKHCN ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Quảng Ngãi về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (Thông báo đính kèm). Trên cơ sở đó, 
ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi Thông báo 
đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, gợi ý soạn thảo văn bản 
hành chính tại một số cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Ngãi” theo như Thông báo 

trên.  

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo mẫu hướng dẫn tại Thông báo nói trên và gửi về 
các địa chỉ sau trước ngày 25 tháng 3 năm 2023: 

1. Quầy Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ 
tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi, điện thoại: 0255.855.6005; 

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.3724.2160 số nội bộ 1366, thư 

điện tử: huongpt@vnuhcm.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ. 
Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu: VT, KHCN. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. TRƯỞNG BAN KH&CN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
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UBND TiNH QUANG NGAI
SO KIIOA HQC VA CONG NGHE

ceNG HoA xA Hgr csu xcnil vrDT NAM
DQc lip - Tg do - H4nh ph{c

56: 101 /IB-SKIICN Qudng Ngdi, ngdy 3 I ttuing 0l ndm 2023

THONGBAO
Vd viQc tuy6n chgn t6 chrlc, c6 nh6n chii tri thgc hiQn

nhiQm vg khoa hgc vi c6ng nghQ tinh Quing Ngii nim 2023

Thyc hiQn Quyrst a6l sO SSIqO-UBNO ngity t8/01/2023 c:ila Cht tich
UBND tinh Quang Ngdi v€ vi6c ph6 duyQt danh mgc nhi6m vu khoa hgc vd
c6ng nghQ cAp tinh tri6n khai thuc hiQn ndm2023: Sd Khoa hgc vd C6ng nghQ

tinh Quang NgEi th6ng b6o tuy6n chgn t6 chric, ci nhdn cht tri thgc hiQn dA tai
khoahgc vi c6ng nghQ @H&CN) cAp tinh ndm2023,vdi c6c nQi dung sau:

I. Danh mgc nhiQm vg KH&CN tuy6n chgn:

O6 tai: Nghi4n cfiu tng dltng tri tup nhdn tgo hd tg, ggi !, sogn thdo vdn
bin hdnh chinh lqi mQt sd co quan hdnh chinh cia tinh Qudng Ngdi.

- MUc ti6u:

Ung dung tri tuQ nhan tao x6y dUng hp thiingphdn mim h5 rg, ggi j soan

thio vin ben henh chinh 6p dgng tai 2 - 3 co quan hrinh chinh c6p tinh.

- San phAm chinh:

(1) Hign tr4ng phAn loqi, luu trft vi so4n th6o vdn ban hanh chinh tai 2 - 3
c0 quan hdnh chinh c6p tinh.

(2) HQ th6ng phin rndm h5 trg, ggi j v6n ban img dung tri tuQ nhdn t4o c6

c6c y6u c6u vi chuc ndng:

. + Ggi f sogn th6o c6c lo4i vin ban hdnh chinh cta2 - 3 co quan hirnh chinh

cAp tinh theo quy tlinh hiQn hdnh.

+ Xay dung c6c template miu cho tirng lo4i v6n bin, cho c6c chri dd kh6c

nhau,

+ I{5 trg tim c6c c6n cir phir hqp v6i ttmg loai vdn b6n: Egc hii5u nQi dung
,). - , , -ti6u d€ v6n bin, cin cu viro kho de liQu chung duo. c thu th4p vd lich sri so4n thdro

cta ttmg nguoi dirng dd xu6t nhirng cin cri pht hqp.

+ Tu dOng sria l5i chinh ti, tdi van phong khi so4n th6o vIn ban hanh

chinh.

+ Tu dOng canh chinh lai vdn ban sau khi hodn t6t viQc soqn th6o.

+ Tim ki6m, so4n th6o vin ban bang gigng n6i.

+ API k6t n6i v6i hQ thisng ioffice.

- B5o c6o thri nghiQrn hQ th6ng tqt2 - 3 co quan hinh chinh c6p tinh.

- Bdi b6o khoa hgc chuy6n ngdnh.

- 86o c6o t6ng ktit.
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II. Hd so vir thli gian tuy6n chgn:

1. Hd so tlSng kj tuy6n.chgn: Theo mdu quy <tinh ding trdn Website

https://skh.quangngai. gov.vn/ g6m:

(l) Bdn sao gi6y chimg nh4n d6ng ky ho4t dQng KH&CN (niiu c6); (2) Don

deng kf chri tri thqc hiQn D6 tdi; (3) Thuyi5t ninh dA tai; (a) T6m tit ho4t dQng

KH&CN cria t6 chric tl6ng kf chri tri; (5) Lf lich khoa hgc cria c6 nhdn ddng h-f

cht nhiQm vd c5c c6 nhtn dnng h.i tham gia; (6) Lf llch khoa hgc cfra chuy6n

gia trong nu6c, chuy6n gia nu6c ngoii fudu cd thuA. chuyAn Sia); (7) Vdn ban

xrlc nhin <t6ng j cta t6.chric phOi trqp thgc hiQn fudu c6); (8) 86o gi6 thiiSt bj,
nguy€n"vflt liQu chinh cin mua slm, dich vg cAn thu6 (kh6ng qud,30 ngdy d€n

thdi diAm nQp h6 so); (9) Brio crio tdi chinh 02 d6n 03 ndm g6n nh6t cira t0 chric

cht -ti(l0) Tdi liQu liOn quan kh6c (niiu c6).

- Dg to6n kinh phi: Thirc hi6n theo Nghi quy6t sO I4/202141Q-HEND

ngity 211712021 cria I{Qi <I6ng nh6n dAn tinh Qu6ng NgEi.

-.56 tugng hd so: 15 bQ (01 bnn chinh vd i4 ban.sao) vd 01 bAn diQn tir
cira hO so (dang PDF, kh6ng tl{t m$t khAu). Toan b6 h6 so tlugc d6ng g6i, c6

niOm phong vd b6n ngodi ghi r5: Hi so lham gia tuy6n chgn t6 chric, ci nhin
chii tri thgc hiQn nhiQm vg KH&CN tinh Quing Ngii nirn 2023; (1) TEn

nhi6m vu KH&CN dg tuyiin; (2) TEn, dla chi cria t6.chric ddng kf chi tri, t6n

chri nhiQm nhiQm vr,r; (3) Danh mpc tdi li6u c6 trong h6 so.

H6 so dugc xem ld hqp lQ phni c6 diy dir cdc thdnh phAn h6 so theo quy

dinh; phni n6p thing thdi h4n vd. cdc bi6u m6u phii tl6p ring y6u ciu pht hqp vC

th6 thirc vd nQi dung. C6c h6 so kh6ng ho.p lQ sd kh6ng dugc tuy€n chgn vi
khdng grii tr6 lai.

Mgi th6ng tin cAn thi6t, xin li6n hQ: Phd.ne Qu6n lf Khoa hoc, Sd Khoa hoc

vdL C6ng nghQ tinh Quang NgAi. DiQn thosi s6: 0255. 8556005.

2. Thli gian nh$n hd so: K,5 tir ngdy ra Thdng b6o diin 17 gid 00 phrit,
ngiry 251312023.

: Ncri nhin hd so: Quiy Sd Khoa hgc vd C6ng ngh.Q thudc Trungtdm Phgc

vp - Ki6m sorit thri tpc hanh chinh tinh Qu6ng Ngd.i 6A S+ Aimg Vuctng, thdnh

phii Qudng Ngdi, tinh Qudng Ngdi).

Noi nhQn:
- Trung tim Phgc vU - KSTTHC tinh Qu6ng NgSi;
- GD, c6c PGD Sd;

- Trung tAm UDDVKHCN (tldng Web thdnh phin);
- Phdng HC-IH (ddzg thdng bdo);

- Ltru: VT, QLK{n.
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