
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:      /UBND-KT 
V/v đề xuất đề tại/ dự án thuộc 

Chương trình KH&CN trọng điểm 

cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: 

“Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”  

bắt đầu thực hiện từ năm 2021. 

 

     TP. Cao Bằng, ngày       tháng 10  năm 2019 

Kính gửi:  

 -Các phòng, ban chuyên môn; 

 -UBND các phường, xã. 
  

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Thông báo số 953/TB-SKHCN 

ngày 27/9/2019 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng, thông báo Về 

việc đề xuất đề tại/ dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia 

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

của công nghiệp 4.0” bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Ủy ban nhân dân Thành 

phố giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

 Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký đề xuất đề tài/ 

dự án thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai 

đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và 

công nghệ của công nghiệp 4.0”. gồm những nội dung: 

- Những đề xuất/dự án phải phù hợp với mục tiêu, nội dung và sản phẩm 

được ban hành kèm theo Quyết định số 2313/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”. 

- Mẫu phiếu đề xuất: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ 

chức, cá nhân thực hiện theo các mẫu sau: 

+ Mẫu A1-ĐXNV - Áp dụng cho đề tại hoặc đề án khoa học; 

+ Mẫu A2-ĐXNV - Áp dụng cho dự án; 

+ Mẫu A3-ĐXNV - Áp dụng cho dự án khoa học và công nghệ. 

- Thời hạn nhận đề xuất: đến hết ngày 31/10/2019 

- Địa điểm nhận đề xuất: Phòng Quản lý Khoa học, sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Cao Bằng. 



- Địa chỉ: V070, Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xin thông báo đến các phòng, ban 

chuyên môn, UBND các phường, xã để biết, tuyền truyền và đề xuất. Nội dung 

văn bản những biểu mẫu được đăng tải tại địa chỉ website: 

http://khcncaobang.gov.vn./. 

 
Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 

 

 

 

http://khcncaobang.gov.vn./
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