
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KHCN 
V/v thông báo đăng ký đề xuất dự án 

thuộc Chương trình nông thôn, miền 

núi thực hiện từ năm 2022 

 
 

Chiêm Hóa, ngày        tháng 3 năm 2021 

                  Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa. 
 

 

 Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ, phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016-2025”; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; 

 Căn cứ Văn bản số 140/SKHCN-QLKH,CNg ngày 12/3/2021 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn 

miền núi thực hiện từ năm 2022. 

 Để Sở Khoa học và Công nghệ có cơ sở đề xuất, trình UBND tỉnh xem 

xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục, hỗ trợ kinh phí 

thực hiện dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp có liên quan xây dựng đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương 

trình. Cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu về nội dung và hồ sơ đề xuất 

 Thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại mục 1 mục 2 Văn bản số  

140/SKHCN-QLKH,CNg ngày 12/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về 

việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 

2022 (Có văn bản đính kèm). 

2. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất 

 Hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình gửi trực tiếp về Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Tuyên Quang và gửi UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện để tổng hợp theo dõi trước ngày 22/3/2021. 
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ với Phòng Kế 

hoạch và Quản lý Khoa học, điện thoại: 0207. 3823 611; 0207.3922 089 để được 

hướng dẫn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, Phó CVPTH; 

- Lưu VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Vũ Đình Tân 
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