
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /SKHCN-QLKH 

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 1891/VP-KGVX ngày 05/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn; Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực 

hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322). 

Sở Khoa học và Công nghệ đã thông báo đến các cơ quan liên quan để đề 

xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 

2023 thuộc Chương trình 1322.  

Tuy nhiên, hết thời gian thông báo, Sở Khoa học và Công nghệ không nhận 

được đề xuất đặt hàng nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng thời, năm 2021 thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng chính phủ ban hành tại 

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 

79/KH-UBND  ngày 05/4/2021 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có 

thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với mục tiêu hỗ trợ các doanh 

nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ. Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo UBND tỉnh không đề 

xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình trên.(Có dự 

thảo công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo)  

Sở Khoa học và Công nghệ  báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,QLKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh  
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