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THÔNG BÁO 

 Về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018  

thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

 

Thực hiện văn bản hỏa tốc số 3691/BNN-KHCB ngày 04/5/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 

thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, Nhà trường đề nghị trưởng các Khoa, 

Viện nghiên cứu văn bản trên, phổ biến đến cán bộ thuộc đơn vị được biết và đề xuất 

đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nguyên, cụ thể: 

- Căn cứ đề xuất đặt hàng: tham khảo các nội dung trong quyết định số 

965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản 

phẩm của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 

“Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết 

vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20. 

- Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất đặt hàng: theo hướng dẫn tại Thông báo của 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 19/4/2017 

- Mẫu đề xuất: Các cá nhân đề xuất theo Mẫu A1; Hội đồng KH&ĐT các đơn 

vị rà soát tổng hợp các đề xuất theo Mẫu 2 (Kèm theo thông báo này) 

- Hồ sơ và thời gian nhận đề xuất: Các Khoa, Viện gửi 01 bản in các phiếu đề 

xuất và 01 Bảng tổng hợp danh mục để xuất, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: 

dtanhvfu@gmail.com về Nhà trường (thông qua Phòng KH&CN) trước ngày 

13/5/2017. 

- Các văn bản hướng dẫn và mẫu đề xuất xem trên cổng thông tin điện tử phòng 

KH&CN: http://khcn.vnuf.edu.vn/, chi tiết liên hệ Phòng KH&CN, Ông Đặng Tuấn 

Anh – điện thoại 0432.939.311. 

 Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Khoa, Viện:  

- Lưu VT, KHCN. 
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