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PHẦN VI 

XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG                    

VI.1. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ        

A. BIỂU MẪU 
 

Biểu số: 001a.N/BCS-XHMT 
Ngày nhận báo cáo:  

 

SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Có đến 31/12/2016 

Đơn vị gửi báo cáo: 
Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM  
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Thống kê TP. HCM 

       Đơn vị tính: Tổ chức 

  

Mã số Tổng số 

Chia theo lĩnh vực khoa học 

Khoa học 
tự nhiên 

Khoa học 
kỹ thuật và 
công nghệ 

Khoa học 
 y dược 

Khoa học  
nông-lâm-ngư 

nghiệp 

Khoa học  

xã hội  
Khoa học 
nhân văn 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
Tổng số 01        

Chia theo loại hình kinh tế         

- Kinh tế Nhà nước 02        

- Kinh tế ngoài Nhà nước 03        

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 04        

Chia theo loại hình tổ chức         

- Tổ chức nghiên cứu KH và phát triển CN 05        

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng 06        

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 07        

(Lưu ý số liệu này tập hợp theo hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN từ các tổ chức) 

 
Người lập biểu 

 
 
 
 
 
 

 Ngày … tháng … năm 2017 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 002a.N/BCS-XHMT 
Ngày nhận báo cáo:  
 

SỐ NGƯỜI 
TRONG CÁC TỔ CHỨC 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Có đến 31/12/2016 

Đơn vị gửi báo cáo: 
Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Thống kê TP. HCM 

 

       Đơn vị tính: Người 

  
Mã 
số 

Tổng  
số 

Trong đó:  Trong tổng số 

Làm nghiên cứu 
và phát triển 

Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 
Phó 

Giáo sư 
Giáo sư 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số 01         

Chia theo giới tính          

- Nam  02        

- Nữ  03        

Chia theo dân tộc          

- Dân tộc Kinh  04        

- Dân tộc ít người  05        

Chia theo loại hình kinh tế          

- Kinh tế Nhà nước  06        

- Kinh tế ngoài Nhà nước  07        

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  08        

Chia theo loại hình tổ chức          

- Tổ chức nghiên cứu KH và phát triển CN  09        

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng  10        

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ  11        

Chia theo lĩnh vực hoạt động                 

- Nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm  12               

- Giáo dục và đào tạo  13               
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Mã 
số 

Tổng  
số 

Trong đó:  Trong tổng số 

Làm nghiên cứu 
và phát triển 

Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 
Phó 

Giáo sư 
Giáo sư 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

- Dịch vụ khoa học và công nghệ  14               

Chia theo lĩnh vực khoa học                 

- Khoa học tự nhiên  15               

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ  16               

- Khoa học y dược  17               

- Khoa học nông-lâm-ngư nghiệp  18               

- Khoa học xã hội  19               

- Khoa học nhân văn  20               

 
 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

                             

 Ngày … tháng … năm 2017 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 003a.N/BCS-XHMT 
Ngày nhận báo cáo:  

 

SỐ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

Có đến 31/12/2016 

Đơn vị gửi báo cáo: 
Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Thống kê TP. HCM 

      
   Đơn vị tính: Đề tài/dự án 

 

  
Mã số Tổng số 

Chia theo cấp đề tài 

Cấp nhà nước Cấp Bộ/ngành Cấp cơ sở 

A B   1 2 3 

I. Tổng số đề tài       

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu       

- Khoa học tự nhiên       

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ       

- Khoa học y dược       

- Khoa học nông-lâm-ngư nghiệp       

- Khoa học xã hội       

- Khoa học nhân văn       

Chia theo tiến độ thực hiện      

- Đang thực hiện      

- Nghiệm thu trong năm      

- Đã đưa vào ứng dụng trong năm      

Chia theo nguồn và mức kinh phí       

- Ngân sách nhà nước       

- Doanh nghiệp       

- Trường đại học       

- Nước ngoài       

- Nguồn khác       

II. Tổng số dự án       

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu       
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Mã số Tổng số 

Chia theo cấp đề tài 

Cấp nhà nước Cấp Bộ/ngành Cấp cơ sở 

A B   1 2 3 

- Khoa học tự nhiên       

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ       

- Khoa học y dược       

- Khoa học nông-lâm-ngư nghiệp       

- Khoa học xã hội       

- Khoa học nhân văn       

Chia theo nguồn và mức kinh phí       

- Ngân sách nhà nước       

- Doanh nghiệp       

- Trường đại học       

- Nước ngoài       

- Nguồn khác       

(Chia theo mức kinh phí)       

 
 

Người lập biểu 
 
 
 
 
 

                                     

 Ngày … tháng … năm 2017 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 004a.N/BCS-XHMT 
Ngày nhận báo cáo:  

 

CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Có đến 31/12/2016 

 

Đơn vị gửi báo cáo: 
Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Thống kê TP. HCM 
 

Đơn vị tính:        n  

  Mã số Tổng số 

Chia theo lĩnh vực hoạt động 

Nghiên cứu  
khoa học  

Nghiên cứu và phát triển công nghệ 
Dịch vụ khoa học  

và công nghệ 

A B 1 2 3 3  

Tổng số       

Chia theo nguồn và mức kinh phí       

- Ngân sách nhà nước       

  + Đ  tài  ự án c   t nh/TP       

  + Nhiệm vụ    CN c   cơ sở       

  + Nhiệm vụ    CN  hác       

- Doanh nghiệp       

  + Khoản chi       

- Nước ngoài       

  + Khoản chi       

- Nguồn khác       

  + Khoản chi       
 

 
 Người lập biểu  

 
 
 
 

  

 Ngày … tháng … năm 2017 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 

 
 


