
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-CNN&XD Thái Nguyên, ngày     tháng 12 năm 2022 

V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình 

khoa học và công nghệ phục vụ  

xây dựng nông thôn mới 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Thông báo số 8141/TB-BNN-VPĐP ngày 02/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (có 

văn bản gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị 

liên quan đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương 

trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới theo ý kiến của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản trên, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đảm bảo tiến độ theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- PCT UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Bình (b/c); 

- VPĐP NTM tỉnh; 

- LĐ VP UBND tỉnh: Đ/c Tuấn; 

- Lưu: VT, CNN&XD. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

     

 

 

 

 

Lưu Quang Tuấn 
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