
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  48 /SKHCN-QLCN  
V/v đề nghị báo cáo Thống kê ngành Khoa 

học và Công nghệ năm 2019 

Lạng Sơn, ngày 20  tháng 01 năm 2020 

 
Kính gửi: ........................................................................................................... 

                   .................................................................................................. 

 Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) quy định chế độ báo cáo thống kê ngành 
KHCN, Sở KHCN Lạng Sơn đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê 
định kỳ ngành KHCN năm 2019 như sau: 

 1. Đối tượng báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ: 

 - Các cơ quan, đơn vị (Danh sách được gửi kèm theo trong Phụ lục I) thực hiện 
báo cáo thống kê ngành KHCN theo các biểu mẫu: Biểu 01/KHCN-TC: Số tổ chức 
khoa học và công nghệ; Biểu 02/KHCN-NL: Số người trong các tổ chức khoa học và 
công nghệ; Biểu 03/KHCN-CP: Chi cho khoa học và công nghệ; Biểu 04/KHCN-
NV: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biểu 05/KHCN-HTQT: Hợp tác quốc tế 
trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KHCN thực hiện báo cáo thống kê ngành 
KHCN theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Danh sách, các biểu mẫu và hướng dẫn 
điền biểu mẫu được gửi kèm theo trong Phụ lục II) 

 2. Giai đoạn báo cáo, nội dung và biểu mẫu báo cáo: Giai đoạn báo cáo là 
01 năm, tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.  

3. Thời gian nộp báo cáo: Báo cáo thống kê ngành KHCN của Quý cơ quan, 
đơn vị đề nghị gửi về Sở KHCN, trong đó: 

 - Bản in có chữ ký và dấu của thủ trưởng đơn vị, gửi theo đường công văn 

 - Bản mềm gửi theo đường thư điện tử: phongqlcn2019@gmail.com. 

Thời gian: Trước ngày 07/02/2020  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ 
KHCN theo quy định. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 
ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ:  Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, 
điện thoại: 0205 3871907 hoặc Nguyễn Ngọc Hưng, điện thoại: 0838 860 355./. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(Hưng). 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Bế Thị Thu Hiền 
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