
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
   

Số: 79 /SKHCN-KHTC 
V/v đăng ký danh mục nhiệm vụ sử dụng 

vốn ngân sách trung ương các Chương 
trình mục tiêu quốc gia năm 2019 

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

 
 

Lạng Sơn, ngày  29 tháng 01 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 
Sở Khoa học và công nghệ nhận được Công văn số 91/SKHĐT-KTN 

ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phương 
án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2019. 

Sau khi rà soát, xem xét. Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký danh mục 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn 
ngân sách trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, như biểu 
chi tiết và phiếu đề xuất nhiệm vụ kèm theo. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 
tổng hợp./. 

 
  Nơi nhân: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐÔC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 

  



 

Biểu 2: 
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số  79  /SKHCN-KHTC ngày  29 /01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
     

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Tổng Kế 
hoạch vốn 
năm 2019 

1 2 3 4 

1 
Thực hiện chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng 

NTM Triệu đồng 2.000  

- 
Nhiệm vụ KH&CN: “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ nấm hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn tỉnh Lạng 
Sơn" 

Triệu  
đồng 

2.000 
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