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và sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm của 

quả mít” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 108/VPTV ngày 

29/4/2022 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng về việc đề nghị được chuyển 

đơn vị phối hợp thực hiện đối với đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít 

sấy dẻo và sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm của quả mít” . 

Sau khi nghiên cứu xem xét hồ sơ, giấy xác nhận phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của Hợp tác xã nông sản Hữu Lũng và căn cứ tình 

hình thực tế triển khai các nội dung công việc của đề tài, để đảm bảo kết quả 

nghiên cứu đáp ứng mục tiêu đã được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ 

đồng ý cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chuyển đơn vị phối hợp thực 

hiện đề tài từ Công ty TNHH MTV Chăn nuôi lợn sạch Hương Gia sang Hợp tác 

xã nông sản Hữu Lũng theo nội dung Công văn số 108/VPTV của đơn vị. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ để cơ quan chủ 

trì và chủ nhiệm đề tài biết, thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

   - Như trên; 

   - Chủ nhiệm đề tài; 

   - Lưu VT, QLKH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 
Trần Quốc Anh  
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