UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Số: 376/SKHCN-QLKH
V/v thông báo lịch thẩm định
dự toán kinh phí các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ đợt 1 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 24tháng 5 năm 2022

Kính gửi: ......................................................................................................
Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018 của UBND
tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2021của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc Thành lập Tổ thẩm định kinh phí
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 08/4/2022 của Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc thay thế thành viên Tổ
thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022;
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo lịch thẩm định dự
toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022 như sau:
1. Thành phần:
- Tổ thẩm định kinh phí theo Quyết định 42/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2021
và Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 08/4/2022;
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Đại diện Lãnh đạo, Kế toán và Chủ nhiệm
nhiệm vụ.
2. Nội dung:
- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
- Hồ sơ dự toán nhiệm vụ: 06 bản dự toán kinh phí và thuyết minh nhiệm vụ (đề
nghị các đơn vị gửi file dự toán kinh phí vào địa chỉ dthuhanh@gmail.com)
3. Thời gian: Như lịch thẩm định đính kèm
4. Địa Điểm: Phòng họp Hội đồng khoa học và Công nghệ (tầng II) - Sở
Khoa học và Công nghệ
(Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị thực hiện;
- VP Sở (chuẩn bị phòng họp);
- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hà

LỊCH THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN KINH PHÍ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số
/SKHCN-QLKH, ngày tháng 5 năm 2022
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn)
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Tên nhiệm vụ
Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng
Mắc ca (Macadamia) theo hướng thâm canh
cho năng suất quả cao tại tỉnh Lạng Sơn”.

Đơn vị thực
hiện
Viện Khoa học
Lâm nghiệp
Việt Nam

Thời gian
Ngày 26/5/2022
14h00’-17h00’

Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trường Chính
trị Hoàng Văn
Thụ tỉnh Lạng
Sơn

Ngày 30/5/2022
07h30’- 09h30’

Nghiên cứu giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu
quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại
khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Viện Nghiên
cứu Khoa học
Hành chính

Ngày 30/5/2022
09h30’-11h30’

Trường Cao
đẳng Sư phạm
Lạng Sơn

Ngày 30/5/2022
13h30-17h0’

Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Lạng
Sơn

Ngày 31/5/2022
07h30’- 09h30’

Hội Di sản Văn
hóa tỉnh Lạng
Sơn

Ngày 31/5/2022
09h30’-11h30’

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng
lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ
giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn
Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên
cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển
khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của
Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử,
văn hóa Tứ trấn - Đoàn Thành Lạng Sơn gắn
với phát triển du lịch
Giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn trong quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế
Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số
loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong
vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.
Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật điều trị xẹp
đốt sống do loãng xương bằng phương pháp
bơm xi măng sinh học qua da tạo hình đốt
sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở
dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền
10.
án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục
vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Viện Xã hội
học và Phát
triển
Sở Văn hóa,
Thể thao và Du
lịch tỉnh Lạng
Sơn

Ngày 31/5/2022
14h0-17h00’
Ngày 01/6/2022
07h30’- 09h30’

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Lạng
Sơn

Ngày 01/6/2022
09h30’-11h30’

Công an tỉnh
Lạng Sơn

Ngày 01/6/2022
14h00’-17h00’

