
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:           /SKHCN-QLKH 
V/v Thông báo 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: - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và Công văn số 1891/VP-KGVX ngày 05/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn 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 

(Gọi tắt là Chương trình 1322), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ 

quan đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia thực hiện 

Chương trình 1322 bắt đầu thực hiện từ năm 2023. 

Các đề xuất gửi về Sở Khoa học và công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, trình Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thực hiện từ năm 2023, 

với các nội dung như sau:  

1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm: 

- Công văn đề xuất nhiệm vụ; 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ; kèm các văn bản thể 

hiện nhu cầu và cam kết của doanh nghiệp trong việc phối hợp thực hiện, đối ứng 

kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả (đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình 

điểm).  

(Chi tiết hướng dẫn xem tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 

của Bộ Khoa học và công nghệ đính kèm).  

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 12/5/2022. 

4. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Số 638 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

 

 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN&ĐMST (đăng Website); 

 - Lưu: VT,QLKH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Hà 



 


		2022-05-06T07:28:38+0700


		2022-05-06T07:43:30+0700


		2022-05-06T07:43:30+0700


		2022-05-06T07:43:30+0700




