
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:  111 /SKHCN-QLCN 
V/v  báo cáo thống kê cơ sở về chuyển 
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               Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2018 

            

 

     Kính gửi:  

 - Các tổ chức khoa học và công nghệ; 

 - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh  

  

Căn cứ Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-BKHCN ngày 16/12/2011 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao 

công nghệ, 

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ đề 

nghị các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Danh sách tại Phụ lục 1) báo cáo thống kê cơ sở về 

hoạt động chuyển giao công nghệ tại đơn vị trong năm 2017, cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo cáo Thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ 

Báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ bao gồm các nội dung sau: 

- Thông tin chung về đơn vị báo cáo; 

- Thông tin về công nghệ; 

- Thông tin về sản phẩm của công nghệ. 

2. Hình thức và phương thức báo cáo 

 Các đơn vị thực hiện điền thông tin vào Biểu mẫu thống kê cơ sở về chuyển giao 

công nghệ năm 2017 (tại Phụ lục 2) và gửi bản giấy theo đường công văn về Sở 

KH&CN. Đồng thời, gửi bản điện tử vào địa chỉ Email: pqlcn@langson.gov.vn 

Mẫu báo cáo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN 

Lạng Sơn (www.langson.gov.vn/khcn/) 

3. Kỳ hạn báo cáo và thời gian báo cáo 

- Kỳ hạn báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017. 

- Thời hạn gửi báo cáo: Các đơn vị hoàn thiện Biểu mẫu thống kê gửi về Sở 

Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/02/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 



 Đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về chuyển giao 

công nghệ và là căn cứ để xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động 

chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh. Do vậy, trân trọng đề 

nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Thông tin chi tiết liên hệ:  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẠNG SƠN 

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

Điện thoại: 0205 3871907/ 0915 311828 (Đ/c Huấn)       Fax: 0205 3872075 

Email: pqlcn@langson.gov.vn 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Huấn). 
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