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Thực hiện Công văn số 145/VPNTMN ngày 26/4/2022 của Văn phòng 

Chương trình Nông thôn miền núi - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê 

duyệt thuyết minh và ký hợp đồng dự án bắt đầu thực hiện năm 2022. Theo đó 

Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi đang thực hiện công tác bàn giao, 

sáp nhập đơn vị, trong đó có nội dung liên quan đến các dự án thuộc Chương 

trình Nông thôn miền núi. 

Thực hiện các Hợp đồng triển khai dự án thuộc Chương trình Nông thôn 

miền núi. Sở Khoa học Công nghệ đề nghị Tổ chức chủ trì dự án thực hiện các 

công việc sau: 

- Tổ chức triển khai các nội dung thực hiện của dự án theo tiến độ và 

Thuyết minh được phê duyệt.  

- Đối với các dự án sắp hết thời gian thực hiện: Tiến hành nghiệm thu mô 

hình, nghiệm thu các cấp theo quy định hoặc đề xuất phương án gia hạn thời 

gian thực hiện dự án trong trường hợp cần thiết. 

(Có Công văn số 145/VPNTMN ngày 26/4/2022 của Văn phòng Chương 

trình Nông thôn miền núi gửi kèm) 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực 

hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ nhiệm dự án; 

- Lưu: VT, QLKH . 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hà  

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

 

 

 

Số 

TT 
Tên dự án Đơn vị thực hiện Ghi chú 

1.  

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây 

dựng mô hình sản xuất giống và chăn 

nuôi ngựa bạch tại tỉnh Lạng Sơn 

Phòng NN và PTNT huyện Chi 

Lăng 

 

 

2.  

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 

sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá 

Chuối hoa phục vụ du lịch sinh thái tỉnh 

Lạng Sơn 

Chi nhánh Cty TNHH Đầu tư và 

phát triển Nông lâm nghiệp Đông 

Bắc  
 

3.  

Xây dựng mô hình ứng  dụng  công  

nghệ sản  xuất  giống  và  nuôi  thương  

phẩm  cá  trắng (Coregonus lavaretus 

L.) tại  tỉnh Lạng Sơn 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển công nghệ Bắc Sơn  
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