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THÔNG BÁO
Đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
Thực hiện Thông báo số 76/TB-SKHCN ngày 08/02/2017 của Sở Khoa học
và Công nghệ Quảng Nam đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018;
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm
2018. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo và đề nghị thủ trưởng các
phòng, ban, ngành của thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, các tổ chức, cá
nhân đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh, huyện năm 2018 (có mẫu kèm theo).
Việc đề xuất đề tài/dự án phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhằm giải
quyết các vấn đề địa phương mình, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội, vào sản xuất và đời sống nhân dân.
Đối với phiếu đăng ký thực hiện đề tài/dự án phải được thủ trưởng đơn vị
đồng ý bằng văn bản và có công văn được chủ trì thực hiện; đối với dự án sản xuất
thử nghiệm thì tổ chức chủ trì dự án phải có văn bản cam kết việc bố trí đối ứng
nguồn kinh phí khác đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung dự án.
(Các phiếu đề xuất, đăng ký đính kèm theo Thông báo này được đăng tải
trên Website http://phongkinhtedienban.gov.vn)
Phiếu đăng ký hoặc phiếu đề xuất chủ trì thực hiện các tổ chức, cá nhân gửi
về Phòng Kinh tế thị xã qua địa chỉ: số 22 Hoàng Diệu - phường Vĩnh Điện hoặc
qua email: phongkinhtedienban@gmail.com trước ngày 31/5/2017 để tổng hợp.
UBND thị xã đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành của thị xã, Chủ tịch
UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, đăng ký thực
hiện để thúc đẩy phát triển sự nghiệp khoa học - công nghệ trên địa bàn thị xã.
Nơi nhận:
- Các phòng, ban, ngành;
- Các thành viên Hội đồng khoa học;
- Các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn thị xã;
- Đài truyền thanh thị xã (đưa tin);
- UBND các xã, phường;
- Các Hợp tác xã;
- Các trường học trên địa bàn thị xã;
- Lưu: VT.
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