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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo hoạt động của tổ chức KH&CN
năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Tổ chức khoa học và công nghệ
Thực hiện Công văn số 1824/BKHCN-TCCB ngày 12/7/2021 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch
mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-SKHCN ngày 09/8/2021 của Sở Khoa học và
Công nghệ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ “Lập Phương án quy hoạch hệ thống
tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nhằm góp phần lựa chọn phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức
KH&CN công lập phù hợp với hiện trạng phát triển của địa phương, Sở Khoa
học và Công nghệ đề nghị các tổ chức KH&CN được cấp giấy chứng nhận hoạt
động KH&CN báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.
Cụ thể như sau:
- Tổ chức KH&CN công lập báo cáo theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Tổ chức KH&CN ngoài công lập báo cáo theo Phụ lục 2 đính kèm.
Đề nghị các tổ chức KH&CN hỗ trợ gửi báo cáo và cung cấp đầy đủ
thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, P.
Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang, ĐT: 0296.3954.557) và gửi file word qua địa
chỉ email ntngiang1610@gmail.com trước ngày 25/8/2021 để Sở tổng hợp,
phục vụ tốt công tác lập quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa
bàn tỉnh.
Lưu ý: Phụ lục 1 và Phụ lục 2 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
Sở Khoa học và Công nghệ http://sokhcn.angiang.gov.vn mục Tin vắn/TẢI TÀI
LIỆU VÀ VĂN BẢN).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Khoa học và
Công nghệ
Email:
sokhcn@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký: 17.08.2021
14:46:30 +07:00

Hoàng Thị Thanh Thủy

