
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  184 /SKHCN-QLKH 

V/v Đôn đốc nộp hồ sơ đề tài nghiên cứu 
KHCN đã hết thời gian thực hiện 

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

 
    Lạng Sơn, ngày 20 tháng 3  năm 2019 

 
 

Kính gửi: Hợp tác xã Hợp Thịnh 

 

Căn cứ Hợp đồng số 02/HĐ-SKHCN ngày 14/3/2017 giữa Sở Khoa học 

và Công nghệ và Hợp tác xã Hợp Thịnh về việc thực hiện đề tài:“Nghiên cứu 

ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại 

Hợp tác xã Hợp Thịnh”. 

Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2017 

Thời gian kết thúc: Tháng 3 năm 2019 (đã gia hạn)  

Đến nay đề tài đã đến thời hạn nghiệm thu. Sở Khoa học và Công nghệ đề 

nghị cơ quan thực hiện, chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ về Bộ phận một cửa của Sở 

Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 để tổ chức nghiệm 

thu và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

1. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu; 

2. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài: 09 bản (đóng kèm theo 

bản sao hợp đồng và thuyết minh đề tài); 

3. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; 

4. Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài; 

5. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất 

bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có); 

6. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của của đề tài: 05 bản; 

7. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài; 

8. Các tài liệu khác (nếu có). 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ nhiệm đề tài; 
- Lưu: VT, QLKH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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