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THÔNG BÁO 

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình 

KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 

khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” 

Thực hiện Công văn số 5293/VP-VHXH ngày 28/7/2020 của Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN của Bộ 

Công Thương trong đó: “Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Công 

văn số 5327/BCT-KHCN ngày 23/7/2020 của Bộ Công Thương về việc đề xuất 

đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 

Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng 

sản đến năm 2025 thông báo đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị biết, thực hiện”.  

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện 

Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa 

công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 (bắt đầu thực hiện từ 

năm 2022) gửi Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ về Sở KH&CN trước ngày 

05/9/2020 để Sở KH&CN tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ 

Công Thương trước ngày 15/9/2020. 

Toàn văn Công văn số 5327/BCT-KHCN ngày 23/7/2020 của Bộ Công 

Thương và các biểu mẫu liên quan đã được đăng tải trên website của Sở 

KH&CN theo địa chỉ website: https://sokhcn.tayninh.gov.vn tại mục Đề tài, Dự 

án – Quản lý Đề tài, Dự án. 

Đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khai thác thông tin văn bản tại 

địa chỉ nêu trên để thực hiện theo đúng yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ 

với Sở KH&CN qua địa chỉ sau để được hướng dẫn:  

  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ 

  Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

  Điện thoại: 0276.3825849; Email: qlkh@tayninh.gov.vn 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND (b/c); 

- Danh sách kèm theo; 

- Lưu: VT, P.QLKH. 
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