
UBND TINH THAI NGUYEN 
S KHOA  HQC VA CONG NGH 

S& 3/KHCN-KH&CN 
V/v báo cáo tinh hinh, k& qua thirc hin 
h trçY h sinh thai khi nghip dôi mâi 
sang tao  näm 2020, ké hoach närn 2021 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Ti' do - Hinh phüc 

Thai Nguyen, ngày  03  tháng 11 nám 2020 

KInh g1r1: 
- Các Sâ: K hoach và Du tu; Giáo dic và Dào tao; 
Thông tin và Truyên thông; 

- Hi lien hip Phii nU tinh Thai Nguyen; 
- Tinh Doàn Thai Nguyen; 
- Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh; 
- Báo Thai Nguyen; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 
- Các truèng Dai  hçc trên dja ban tinh; 
- Các Trung tam uom tao,  h trç khM nghip. 

Thirc hin K hoach  s 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen v H trçY h sinh thai khài nghip dôi mi sang tao  tinh Thai Nguyen 
dn nàm 2025; K hoach  s 75/KH-UBND ngày 05/6/2020 cüa UBND tinh Thai 
Nguyen v H trq h sinh thai khi nghip di mi sang tao  tinh Thai Nguyen näm 
2020. D có Ca sà tng hp, báo cáo UBND tinh k& qua th%rc hin h trV h srnh 
thai khi nghip di rnâi sang tao  tinE Thai Nguyen näm 2020 và xây drng k 
hoach h trçY h sinh thai khâi nghip di mOi sang tao  tinh Thai Nguyen näm 
2021, S Khoa h9c va Cong ngh d nghj các Ca quan, dan vj các ni dung sau: 

1. Báo cáo tInE hInh, kt qua thirc hin h trçY h sinh thai khi nghip di 
mi sang tao  tinh Thai Nguyen theo nhim vi duçyc giao tai các K hoach trên. 

2. Xây dirng K hoach  h tr khi nghip di mi sang tao  tinh Thai 
Nguyen näm 2021. Nôi dung và kinh phI thrc hin theo Ngh quyt s 09/2019/NQ-
HDND ngày 11/12/20 19 cüa Hi dng nhân dan tinh Thai Nguyen Ban hành Quy 
djnh v ni dung vâ mtrc chi thxc hin h trg h sinh thai khM nghip d& mói sang 
tao và t chtrc các hi thi, cuc thi sang tao k5 thi4t tinh Thai Nguyen và các quy djiih 
tâi chInh hiên hanh. 

(Gtt'i kern theo MJu 01-Báo cáo, MJu 02- Ké hoach). 



Ni dung Ké hogch so' 113/KH-UBND ngày 30/6/2017; Ké' hogch sO' 
75/KU- UBND ngày 11/6/2020, Nghj quylt 09/2019/NQ-HDND ngày 11/12/2019 
du'çrc dáng tái tgi dja chi: http.Y/dosttn.gov.vn. 

Báo cáo và K hoch d nghj g1ri v S Khoa h9c và Cong ngh tinh Thai 
Nguyen truâc ngày 25/11/2020, dng thôi g1ri bàn mm qua dja chi 
Email: nqson2001gmai1.com  d Si Khoa h9c vâ Cong ngh tng hçip, báo cáo 
UBND tinh theo quy djnh./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Lãnh dao SO; 
- Website SO'; 

- Lu'u: VT, KH&CN 

KT. GIAM DOC 



CO QUAN, DON V 
Mu 01- Báo cáo 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti, do - Hinh phüc 

 

S& . . ./BC-... 

 

     

......., ngày... tháng...nám... 

BAO CÁO 
TInhhInh thiyc hin H trçr h sinh thai kh&i nghip 

dôi mó'i sang to tinh Thai Nguyen 11am 2020 
K3) báo cáo. Nám 2020 

(Tic ngày 15/12/2019 dé'n ngày báo cáo, dt uc dê'n 14/12/2020) 

KInh gui: Sâ Khoa h9c và Cong ngh 

Thirc hin Kê hoch s 113/KI-1-UBND ngày 30/6/2017 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen ye Ho tr h sinh thai khi nghip dôi mi sang to tinh Thai 
Nguyen den nãm 2025; Kê hoch so 75/KH-UBND ngày 05/6/2020 cüa UBND 
tinh Thai Nguyen ye H trci h sinh thai khi nghip dôi mâi sang to tinh Thai 
Nguyen näm 2020. Co' quanldon vi báo cáo kêt qua triên khai nhu sau: 

I. Két qua ho,it dng h trçr h sinh thai kh&i nghip di mri sang to 
1. Kt qua thxc hin (theo quye't dnh, ké' hogch dãphê duyt...) 
2. TMng ke các hotdng dã thuc hiên (Hói tháo; dién dan; cu5c thi; dào 

tçio, tcp huán; hoat dç5ng ho trct khác....) 

('Dó'i vài các dan vj dâ du'çrc B15 Khoa hQc và Cong ngh phê duyt giao 
thy hiên nhiêm vu thuóc Dé an 844 dé nghj cung cap thông tin ye nhim vy: 
Ten nhiém vu; dan vi chi trl, chi nhiéni, các n3i dung chInh cza nhim vy, nói 
dung dä thy'c hiçn den thai diem báo cáo....) 

II. Nhn xét, dánh giá 
1. Mat tIch cuc 

2. Mt s hn ch, khó khãn, vuàng mc 
3. Nguyen nhân 

HI. Be xuãt, kin nghi 
1. Dê xuât 

- D€ xuá't chInh sách: 

- D xuá't h tro' hogt dç5ng: 

2. Kin nghi 
Nd nhân: THU TRU'O'NG CO QUAN 

- Nhu' trên; 
- ; (Ky, ghi ro ho, ten va dong dau) 
- Luu: VT. 



I 



C0 QUAN, IJO'N VI 
Mu 02- K hoach 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ti do - Hinh phüc 

 

So: . . 

 

     

, ngày... tháng...nám... 

KE HOACH THIXC HIN 
HO TRQ HI SINH THAI KilO! NGHIP 1)01 MU! SANG T30 TIIH THAI NGUYEN NAM 2021 

TT Ni dung 
Co quan phôi 

hy'p 
Thôi gian thçi'c 

hin 
Dty kin kt 

qua dt dtrçrc 
Dir trñ Kinh 

phi 
Ghi chñ 

1 

2 

3 

THU TRIXONG C QUAN 

(Kj, ghi rö hQ, ten và dóng dáu) 
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