
 
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  428 /KHCN-QLCN&TTCN 

V/v thông báo đề xuất nhiệm vụ tham 

gia Chương trình phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ đến năm 2020 

bắt đầu thực hiện từ năm 2019 

 Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2018 

 

 

        Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2448/BKHCN-PTTTDN ngày 08/8/2018 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương 

trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực 

hiện từ năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên 

thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nhiệm vụ thuộc 

Chương trình, cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019 

(Công văn 2448/BKHCN-PTTTDN ngày 08/8/2018 kèm theo).  

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình gồm: Phiếu đề xuất 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của tổ chức/cá nhân (đối với đề tài 

hoặc đề án theo Mẫu A1-ĐXNV; đối với dự án Khoa học và Công nghệ theo 

Mẫu A3-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017). 

3. Cách thức nộp Hồ sơ đề xuất: 

- Nộp tại Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở Khoa 

học và Công nghệ  - Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái 

Nguyên; thời gian đến hết ngày 27/8/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và 

Công nghệ theo quy định. 

- Hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Cục phát triển thị trường và Doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, phòng 207, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội, thời gian trước 17 giờ ngày 30/8/2018. 



- Nộp Hồ sơ online theo đường link: http://2075.natec.gov.vn bắt đầu 

nhận online từ 20/8/2018, thời hạn đóng nhận hồ sơ 12 giờ 00 ngày 30/8/2018. 

(Kèm 01 bản điện tử đến địa chỉ Email: nqson2001@gmail.com ) 

- Nộp Hồ sơ qua đường bưu điện. 

- Số lượng Hồ sơ 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bản sao). 

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website tại địa chỉ: www.dosttn.gov.vn 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

biết để đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở ; 
- Các đơn vị thuộc Sở 
- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
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