
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
   

Số:          /SKHCN-KHTC 

V/v xây dựng kế hoạch khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán 

ngân sách KHCN năm 2022. 

. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày          tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 31/3/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 

718/BKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022.  

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 

trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ trân 

trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở xây dựng Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán 

ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

trước ngày 29/5/2021. 

Đề cương, biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 718/BKHCN-

KHTC ngày 31/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách 

khoa học và công nghệ năm 2022. (Công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 

31/3/2021, được gửi kèm theo qua iOffice) 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện để tổng 

hợp, xây dựng Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán 

ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh đảm bảo thời gian theo quy 

định./. 

 
  Nơi nhân: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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