
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 407/SKHCN-QLKH. 
V/v đề xuất đề tài/ dự án thuộc Chương 

trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia 

giai đoạn đến năm 2025. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 08  tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:  ................................................................................ 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4461/BXD-KHCN 

ngày 30/9/2019 về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng 

điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và 

Công nghệ tại Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 về việc thông báo 

kêu gọi đề xuất đề tài/ dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021, Sở Khoa học 

và Công nghệ đề nghị đơn vị đăng ký, đề xuất các đề tài/ dự án trên cơ sở mục 

tiêu, nội dung, sản phẩm đã đựợc ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN 

ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại phụ lục của Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cáp quốc gia sử dụng ngân sách 

Nhà nước. 

Các đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng 

Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trước ngày 05/11/2019 để tổng hợp và tổ 

chức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định. 

Bản điện tử gửi về địa chỉ vovantam@quangtri.gov.vn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLKH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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