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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ 
 

Số:          /TB-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung thông tin tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì  

nhiệm vụ nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN để thực hiện từ năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  
 

  

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Chương trình hành động năm 2021 ngày 03/02/2021 của đồng chí 

Vũ Việt Văn, UVBTV - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Biên bản số 

01/2021/BBHĐKHCN ngày 31/3/2021 của Hội đồng KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2021. 

Căn cứ Văn bản số 3458/UBND-VX2 ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực 

hiện từ năm 2021. 

Căn cứ Văn bản số 183/TB-SKHCN ngày 02/6/2021 của Sở Khoa học và 

công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ 

nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN để thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Để việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ 

nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN để thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài các nội dung thông tin đã nêu tại Văn bản số 183/TB-

SKHCN ngày 02/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc thông báo bổ 

sung thông tin tại phần 2.c. như sau: 

c) Thuyết minh đề tài theo Biểu B1-2a-TMĐTCN-VP hoặc Thuyết minh 

dự án sản xuất thử nghiệm theo Biểu B1-2c-TMDASX-VP. 
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Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc trân trọng thông báo để các cơ quan, 

tổ chức trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc biết tham gia đăng ký tuyển chọn. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Như kính gửi;  

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng TB); 

- Cổng TTĐT Sở KHCN (đăng TB); 

- Lưu: VT, QLKH. 

          (BĐT-05B) 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 
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