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Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

Số:        /KHCN-CN 

V/v báo cáo về ứng dụng kết 

quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ năm 2016  

Tây Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2016 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

 Thực hiện Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc chỉ định tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin 

khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh, giao Sở Khoa học và Công nghệ  tổ 

chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ 

(KH&CN) phục vụ quản lý Nhà nước, quản lý nghiên cứu KH&CN theo 

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động 

thông tin KH&CN và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và 

công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN. 

Theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN: Tính từ ngày 

nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được nghiệm thu chính thức, 

định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 5 năm liên tiếp, tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ hoặc tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 14/2014/TT-

BKHCN và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. 

Để kịp thời tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh và Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ 

chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN phối hợp thực hiện báo cáo về ứng dụng kết 

quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm 2016 (kèm theo mẫu 12). Văn 

bản báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/01/2017, đồng 

thời gửi file mềm qua địa chỉ Email: pqlcntayninh@gmail.com.  

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

Phòng Quản lý Chuyên ngành/Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 

Số 211 đường 30/4, phường 2, Tp. Tây Ninh; ĐT: 066.3824425. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- Lưu: VT, PQLCN. 

 

KT.  GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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