
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 938/SKHCN-QLKH 

V/v gia hạn thời gian đề xuất danh mục 

nhiệm vụ KHCN năm 2022 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

  

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Đại học Huế và các trường thành viên; 

- Các viện, cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam; 

- Các đơn vị, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây 

dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát 

triển kinh tế -xã hội và quy trình xây dựng dự toán ngân sách, ngày 06 tháng 10 năm 

2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 1730/SKHCN-QLKH về 

việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2022 gửi đến các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, Đại học Huế, các trường thành viên, các Viện, cá nhân... trong tỉnh và 

ngoài tỉnh. 

Để có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm định và trình UBND 

tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2022 

theo quy trình, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý cơ 

quan, tổ chức và cá nhân tiếp tục đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ năm 2022 (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm). Sở Khoa học và Công 

nghệ gia hạn thời gian gửi các đề xuất đến hết ngày 28 tháng 6 năm 2022. Các đề 

xuất (bản giấy, kèm file điện tử) xin gửi theo địa chỉ: 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tầng 3, Tòa nhà 6 tầng, Khu Hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, 

đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Email: htchu.skhcn@thuathienhue.gov.vn 

Mọi thông tin liên quan đến việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại: 0234-

3824935 hoặc Fax: 0234-3845093. Để tải mẫu và đăng ký online, quý vị có thể 

truy cập vào website: https://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn. 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
-Như trên; 

-Website:https://skhcn.thuathienhue.gov.vn; 
-Lưu: QLKH, VT. 
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