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   Kính gửi: 

        - Tổ chức khoa học và công nghệ; 

                - Doanh nghiệp KH&CN; 

       - Cơ sở X quang. 

  

            Căn cứ Điều 15 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện chế độ báo cáo, trách nhiệm lập và nộp 

báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công 

nghệ; 

 Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh 

về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

huyện, xã trên địa bàn. 

 Nhằm kịp thời thu thập thông tin thống kê khoa học và công nghệ thuộc 

hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê 

quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trên 

địa bàn tỉnh. 

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp một số 

thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân 

khi thực hiện các thủ tục: (i) Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; (ii) Đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở không sử dụng NSNN; (iii) 

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được 

mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và 07 thủ tục 

thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân (Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 

31/8/2021 của UBND tỉnh An Giang). Thông tin cung cấp gồm các biểu mẫu 

như sau: 

 1. Thông tin chung về đơn vị báo cáo; 

 2. Loại hình tổ chức, cơ quan, đơn vị; 

 3. Nhân lực khoa học và công nghệ; 

 4. Kinh phí chi cho khoa học và công nghệ; 

 5. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

 6. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ 
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 7. Chuyển giao công nghệ; 

 8. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. 

 Rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm phối hợp thực hiện để Sở Khoa 

học và Công nghệ cập nhật tình hình hoạt động khoa học và công nghệ làm cơ 

sở kịp thời tham mưu, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, 

định hướng phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.  

Biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công 

nghệ http://sokhcn.angiang.gov.vn tại mục Tin vắn/ Tải tài liệu và văn bản. 

Thông tin liên hệ: Bùi Thị Hồng Thẩm (0949.990.936) 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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