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THÔNG BÁO 

Về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

Năm 2023 

 
 

 Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công 

nghệ của trường Cao đẳng nghề An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2259/QĐ-CĐN ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

nghề An Giang). 

Căn cứ thông báo số 1705/TB-SKHCN ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 

Sở Khoa học và công nghệ An Giang về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây 

dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đến năm 2025. 

 Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng 

viên, nhân viên của nhà trường về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh năm 2023 với các nội dung trong thông báo số 1705/TB-SKHCN (file 

đính kèm). 

1. Cá nhân nộp đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/02/2023. 

2. Lãnh đạo phòng, khoa tổng hợp danh sách và phiếu đề xuất gửi về 

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học đến hết ngày 06/02/2023. 

Trên đây là thông báo về việc đăng ký tham gia các hoạt động NCKH cấp 

tỉnh năm 2023. Rất mong nhận được sự quan tâm cũng như sự tham gia nhiệt 

tình của cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường./. 

 

 Nơi nhận: 
-Toàn trường (Email): 

-Phòng/Khoa; 

-Website: 

-Lưu: VT, P.ĐTNCKH. 
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Lê Việt Phương 
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