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THÔNG BÁO 

Đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công nghệ thúc đẩy pháp triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền 

núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện năm 2023  

  

Căn cứ Công văn số 485/BKHCN-VĐP ngày 20/4/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn 

miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh An Giang biết và có nhu cầu tham gia Chương trình. Sở Khoa học và 

Công nghệ tiếp nhận và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân quy trình đăng ký tham gia 

Chương trình trên, cụ thể:  

1. Hồ sơ đề xuất tham gia Chương trình gửi về Sở Khoa học và Công 

nghệ gồm có:  

- Công văn đề nghị hỗ trợ tham gia Chương trình;  

- 03 bộ hồ sơ đề xuất dự án, gồm có:  

a) Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA); 

b) Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT); 

c) Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);  

d) Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-

HĐTCHTCN); 

đ) Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 

của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN. 

2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ (Số 269A, đường 

Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

3. Thời hạn nhận hồ sơ: từ nay đến hết ngày 28/4/2022 (thứ năm).  

Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ, điện 

thoại 0296 3852212 (Di động: 0918.807.793 gặp ông Nguyễn Công Kha), email: 

nckhaag@gmail.com 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Đăng tại website Sở KH&CN; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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