
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Số: 1281/UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Quý, ngày 17 tháng 11 năm 2022 
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm 

vụ Khoa học và Công nghệ 

cấp tỉnh năm 2023. 
 

 

                 Kính gửi:  
 

- Các cơ quan, ban ngành và các đoàn thể huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã. 
 

                                                      

Thực hiện Thông báo số 1237/SKHCN-QLKH, ngày 14/10/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2);  

UBND huyện Phú Quý thông báo đến các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, ban 

ngành và UBND các xã trên địa bàn huyện có nhu cầu đề xuất các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (KH&CN) năm 2023; thực hiện theo các nội dung, tiêu chí sau: 

1. Đối với một số tiêu chí cụ thể 

(Kèm theo Thông báo số 329/SKHCN-QLKH, ngày 16/3/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ). 

2. Đối với một số định hướng cụ thể 

(Kèm theo Thông báo số 1237/SKHCN-QLKH, ngày 14/10/2022) 

3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Sử dụng Mẫu A0-ĐXNV. 

- Đối với cơ quan,ban ngành, UBND các xã: Sử dụng một trong các Mẫu 

A1-ĐXĐH, hoặc Mẫu A2-ĐXĐH, hoặc Mẫu A3-ĐXĐH.  

(Kèm theo các biểu mẫu) 

(Biểu mẫu có thể tải tại website: www.skhcn.binhthuan.gov.vn => Vào 

mục Thông báo) 

4. Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ KHCN:  

Phiếu đề xuất gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công 

nghệ Bình Thuận chậm nhất đến hết ngày 18/11/2022 đồng thời gửi kèm file word 

qua mail: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn để tổng hợp. 

UBND huyện Phú Quý thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa -TT-TT huyện (t/b); 

- Website huyện (đăng tải); 

- UBND 03 xã (t/b); 

- Lưu: VT, PKTTC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ngô Tấn Lực 
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