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Số:97/TB-CĐN An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

cấp cơ sở năm 2023 (đợt 1) 
 

Căn cứ Thông báo số 47/TB-SKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Sở 

Khoa học Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

năm 2023 (đợt 1). 

 Nhà trường thông báo đến các đơn vị về đề xuất nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở năm 2023 theo trình tự như sau:  

1. Cá nhân/tập thể hoàn thành Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

năm 2023 (theo mẫu đính kèm).  

2. Đơn vị chủ trì tiến hành góp ý và thông qua đề xuất của các nhân hoặc 

tập thể thuộc đơn vị mình.  

3. Các đơn vị nộp lại cho Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trước 

ngày 03/03/2023:  

 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2023 (bản in và file). 

  - Biên bản thông qua đề xuất.  

 Dự kiến Hội đồng xác định danh mục sẽ được tổ chức họp vào ngày 

15/3/2023./.  
 

Nơi nhận: 
- Toàn trường; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH.  

 

KT.HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Lê việt Phƣơng 
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Tên cơ quan, đơn vị: 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023 (đợt 1)      

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ: 

4. Nội dung thực hiện: 

5. Nơi ứng dụng kết quả nhiệm vụ: 

6. Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ: 

Tổng số:………………..trong đó: 

- Kinh phí của đơn vị:…………… 

- Kinh phí từ Ngân sách Sự nghiệp khoa học:………………….. 

7. Địa chỉ liên lạc, điện thoại - fax và email 

  ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI 

      Họ, tên và chữ  ký 

(Đóng dấu đối với trường hợp đề xuất của đơn vị) 
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