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Thai Nguyen, ngay4thang 3 nám 2021 

KInh gri: 
- Các Sâ, Ban, Ngành cüa tinh; 

- Các T chüc chInh trj xã hi, xà hi ngh nghip; 

- UBND các huyn, thành ph& thj xã; 

- Các tru?mg Dti h9c và Cao ding trên dja bàn tinh; 

- Các doanh nghip trên da bàn tinh; 

- Các t chüc Khoa h9c & Cong ngh. 

Can cü Quyêt djnh s 1747/QD-TTg ngày 13/10/2015 cüa ThU tuông 
ChInh phU ye vic phê duyt "Chuang trInh ho trçl irng ding, chuyên giao tiên b 
khoa h9c và cong ngh thUc d.y phát triên kinh tê xà - hi nông thôn, mien nUi, 

vUng dan tc thiêu so giai doan 20 16-2025; 

Can cU Thông báo s 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 cUa B Khoa h9c 
và Cong ngh ye Dê xuât dci an thuc "Chuo'ng trInh ho trçi irng dçing, chuyên 
giao tiên b khoa h9c và cong ngh thUc day phát triên kinh tê xä - hi nông thôn, 

mien niuii, vUng dan tc thiêu so giai don 20 16-2025" thirc hin tir nàm 2022, 

D có CG s& tham muu cho UBNID tinh xây dimg Danh mic dr an d xuât 
dt hang gUi Bô Khoa hçc và Cong ngh, S& Khoa hc và Cong ngh tinh Thai 
Nguyen (Thu?mg trrc Hi dông KH&CN cUa tinh) hrnng dan dê xuât các dir an 
thuc "Chucmg trInh h trçl Ung ding, chuyên giao tiên b khoa h9c và cong ngh 
thUc day phát triên kinh tê xã - hi nông thôn, mien nUi, vUng dan tc thiêu sO 
giai don 20 16-2025", thrc hin tiir nám 2022, cii the nhu sau: 

1. Ni dung dê xuât: 

Ni dung các dr an d xu.t duçic thirc hin trên dja bàn tinh Thai Nguyen 
và theo dUng hithng dan ti Mic III Quyêt djnh so i 747/QD-TTg ngày 
13/10/2015 cUa ThU tuâng Chinh phU. U'u tiên thçrc hin dir an Ung dung chuyên 
giao cong ngh ti các vUng dc bit khó khàn, vUng dan tc thiêu sO cUa tinh. 

2. H sc, thU t1ic, thai gian dé xuât: 

- Các t chUc, cá nhân d xut các dr an thuc Chuong trInh theo các Biu 

mâu hithng dan ti Thông báo so 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 cUa Bô Khoa 

h9c và Cong ngh. (Co ban photo kern theo) 
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- Thai htn d g1ri dang k d xut chm nht là ngày 22/3/2021. 

- Dja dim nhn h so d xut: Si Khoa hQc và Cong ngh tinh Thai 
Nguyen; So 513- Thx?ng Luong Ng9c Quyên - Thành phô Thai Nguyen, tinh 
Thai Nguyen. 

Sau khi tip nhn h so d xut cüa các don vj, Sâ Khoa h9c và Cong ngh 
së tiên hành tong hcip, to chirc 1ira ch9n, báo cáo vôi UBND tinh truóc ngày 
25/3/202 1 dê de xuât vôi B Khoa hçc và Cong ngh. 

Chi ti& duqc dang tái trên website cüa Si Khoa h9c và Cong ngh Thai 
Nguyen ti dja chi http://dosttn.gov.vn  hoc lien h theo dja chi: Phông Quàn 1 
Khoa h9c và Cong ngh — Sâ Khoa h9c và Cong ngh tinh Thai Nguyen (Din 
thoi: 0280.3654603; 0280.3856.335). 

S& Khoa h9c và Cong ngh Thai Nguyen thông báo d các t chüc và cá 
nhân biêt và tham gia dê xuât các dir an thuc Chuong trInh./. 

GIAM  DOC4. No'i n/i in: 
- Nhii trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Länh dao S; 
- Các phông, dan vj trrc thuc S; 
- Website cüa Sâ KH&CN Thai Nguyen; 
- Luu: QLKHCN,V6( 
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