
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Số:       

V/v đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình 

KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 

đến 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” 

thực hiện năm 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nam, ngày        tháng         năm  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12 tháng 9 năm 2019 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 1523/VPUB-KGVX ngày 19 tháng 

9 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề 

tài/dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 

giai đoạn đến 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của 

công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021;  

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị căn cứ 

vào nhu cầu của đơn vị mình Đăng ký đề xuất đặt hàng đề tài, dự án thuộc 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến 

2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 

4.0” thực hiện năm 2021. Thông tin đăng ký theo Công văn số 2854/BKHCN-

VP ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Có công văn 

kèm theo). 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (Để b/c); 

- Lưu: VT; QLKH. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

Đặng Đình Thoảng 
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