
 

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số: 499/SKHCN-VP  Quảng Trị, ngày  20  tháng 11 năm 2019 
 
 

 

V/v báo cáo tổng kết hoạt động khoa 

học và công nghệ tỉnh năm 2019. 
 

 

  nh g i:  

                   - Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

                   - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản 

lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; để chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động khoa 

học và công nghệ của tỉnh năm 2019, Sở  hoa học và Công nghệ k nh đề nghị 

quý đơn vị báo cáo đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 

và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo mẫu Phụ lục 22a/ HCN, 22b/ HCN tại 

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh (đính kèm). 

Báo cáo g i về Văn phòng Sở  hoa học và Công nghệ, đồng thời g i bản 

mềm vào địa chỉ homyanh@quangtri.gov.vn trước ngày 05/12/2019. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

    n  n  
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GI M Đ C 

PHÓ GI M Đ C 

 

 

 

 

 

 

Trần Thiềm 

 





 

Phụ lục 

Mẫu đề cƣơng báo cáo, biểu mẫu số liệu Báo cáo hoạt động ngành KH&CN tỉnh 

năm 2019 

(Kèm theo Công văn số      /SKHCN-VP ngày    /11/2019 của Sở KH&CN) 

 

1. Mẫu đề cƣơng báo cáo hoạt động ngành khoa học và công nghệ tỉnh 
 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

Số:............ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày     tháng     năm  

BÁO CÁO 

Hoạt động khoa học và công nghệ của ngành..... năm....,  

kế hoạch hoạt động năm..... 

 

  

I. Kết quả thực hiện công tác khoa học và công nghệ năm.... 

1.  ết quả triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở (sở, ngành, địa phương). 

2.  ết quả ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ  H&CN. 

3. Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất 

II. Phƣơng hƣớng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác khoa 

học và công nghệ năm.... 

1. Phương hướng 

2. Mục tiêu 

3. Nhiệm vụ 

4. Giải pháp. 

 

 

    n  n           THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
- Sở  H&CN; 

- Lưu:.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Biểu số liệu báo cáo hoạt động ngành khoa học và công nghệ tỉnh 

 

 

2.1. Các đề tà  ng  ên cứu k oa  ọc và p át tr ển công ng ệ t ực   ện trong 

năm.... 

 

STT Tên đề tài Lĩnh vực Kinh phí Ghi chú 

1 I. Cấp quốc gia    

 ....    

 ....    

 II. Cấp tỉnh    

 ....    

 ....    

 III. Cấp cơ sở    

 ...    

 ....    

 Tổng    

 

2.2.   ững t ến bộ KH&C  được ứng dụng và n ân rộng trong ngàn /lĩn  

vực trong năm.... 

 

STT Tên tiến bộ KH&CN Nội dung ứng 

dụng/nhân 

rộng 

Địa chỉ ứng 

dụng/nhân 

rộng 

Hiệu quả KT-

XH mang lại 

1 ...    

2 ...    

3 ...    
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