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V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình 

khoa học và công nghệ phục vụ xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 

 2021-2025 

Đắk Nông, ngày         tháng  12  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. 

- Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu; 

- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã; 

 

 Thực hiện Thông báo số 8141/TB-BNN-VPĐP ngày 02 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ 

phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (có bản scan kèm theo); 

 Nhằm có cơ sở tham mưu UBND tỉnh đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Văn phòng Điều phối xây dựng 

nông thôn mới tỉnh xin gửi các đơn vị, địa phương Thông báo số 8141/TB-BNN-

VPĐP ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nhằm 

góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung tại Thông báo số 8141/TB-

BNN-VPĐP kèm theo. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thông báo 

tới các Trưởng Đại học, Viện nghiên cứu để biết tham gia đề xuất. 

 Hồ sơ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương xin gửi về Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/12/2022 để tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh đăng ký, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ 

phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, rất 

mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Khoa học và Công nghệ (P/h); 

- GĐ Sở NN&PTNT (để b/c); 

- Lãnh đạo VPĐP XDNTM tỉnh; 

- Đăng lên Trang TTĐT NTM; 

- Lưu: VT, VPĐP (T) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG CHUYÊN TRÁCH 

 

 

 

 

Phan Văn Sinh 
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