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THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án năm 2019. 
 

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ đã ký kết 
với các đơn vị thực hiện đề tài, dự án. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch  
kiểm tra tiến độ khối lượng công việc thực hiện năm 2019 như sau:  

1- Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng 
kinh phí của đề tài, dự án theo kế hoạch và thuyết minh đã được duyệt. 

2- Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở: 01 người 

- Phòng QLKH: 02 người (Lãnh đạo + Chuyên viên ) 

- Kế toán Văn phòng Sở: 01 người 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 01 người 

3- Thời gian: 

TT Tên đề tài, dự án Đơn vị thực hiện 
Thời gian 
kiểm tra 

(tháng/năm) 

1.  

Đề tài: Nghiên cứu biên soạn tài liệu 
dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung 
học cơ sở tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

8h00’  
08/7/2019 

2.  

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ 
gen bệnh Thalassemia của dân tộc Tày, 
Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Bệnh viện Đa 
Khoa tỉnh  

9h30’  
08/7/2019 

3.  

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống tội phạm tàng 
trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt 
Nam giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
trong tình hình mới 

Học viện an ninh 
14h00’  

08/7/2019 

4.  

Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng kiểm tra các tổ chức đảng trực 
thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên 
thuộc diện Tỉnh ủy quản lý khi có dấu 
hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh  Lạng 
Sơn trong giai đoạn hiện nay 

Ủy ban kiểm tra 
tỉnh ủy 

15h30’  
08/7/2019 

 4- Địa điểm: Phòng họp Hội đồng tầng II, Sở Khoa học và Công nghệ. 

5- Tổ chức thực hiện:  
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- Phòng Quản lý Khoa học chịu trách nhiệm về nội dung phục vụ cho 
công tác kiểm tra.  

- Các đơn vị thực hiện đề tài, dự án:  Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự 
án (có hồ sơ chứng từ kèm theo)./.    

                                                                                           
     Nơi nhận:  

- Các đơn vị thực hiện đề tài;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Phòng KH-TC; VP; 
- Lưu: VT, QLKH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐÓC 

 
 

(Đã ký) 

 
Trần Hữu Đắc  
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