
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SCT-KT 

V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN                     

thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 

Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 

khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. 

  

       Hải Phòng, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ; 

 - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

 - Các doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

3758/UBND-CT ngày 02/6/2022 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN                     

thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, 

hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” theo 

Văn bản số 2824/BCT-KHCN ngày 25/5/2022 của Bộ Công Thương (gửi kèm), 

Sở Công Thương đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện phối hợp thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ có 

liên quan trên địa bàn thành phố để nghiên cứu tham gia Chương trình theo 

hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản trên. Đồng thời, Sở Công Thương 

trân trọng kính mời các doanh nghiệp có hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn 

thành phố quan tâm, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương 

trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 

khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. 

Nội dung, thành phần hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Chi tiết tại Văn 

bản số 2824/BCT-KHCN ngày 25/5/2022 của Bộ Công Thương. 

Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất đặt hàng 

nhiệm vụ ngày 15/7/2022. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), 

số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và 

Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 024.22202308/024.22202438. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để b/cáo); 

- UBND TP (để b/cáo); 

- PCT UBND TP H.M.Cường (để b/cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở Đ.T.P.Liên; 

- VP Sở (đăng tải VB trên Cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, P.KT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Thị Phương Liên 
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