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THÔNG BÁO 

V/v đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 

đến năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh" 

Triển khai Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến 

năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát 

triển Chính phủ số và đô thị thông minh", mã số: KC.01/21-30. Sở Khoa học và 

Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cụ thể như sau: 

1. Nội dung đề xuất: 

Phù hợp với nội dung, yêu cầu tại Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 

15/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (được gửi kèm theo công văn này, 

đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ 

Hải Phòng theo địa chỉ https://sokhcn.haiphong.gov.vn) 

2. Thời gian nhận đề xuất: 

Đợt 1: Nhận đề xuất đến trước 16h30 ngày 15/7/2022; 

Đợt 2: Từ ngày 16/7/2022 đến trước 16h30 ngày 15/9/2022; 

Đợt 3: Từ ngày 16/9/2022 đến trước 16h30 ngày 15/11/2022. 

3. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: 

Bản in được gửi qua đường Công văn gửi đến địa chỉ: Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

  (Chi tiết tại văn bản 1449/BKHCN-VP ngày 22/6/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ được gửi kèm theo). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- Các Sở, ngành, UBND các quận/huyện; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN; 

- Các Viện nghiên cứu, Trường Đại học 

trên địa bàn thành phố; 

- TT TT, TK KH&CN (đăng thông báo); 

- GĐ, các PGĐ;     

- Lưu: VT, QLKH.   .   
     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Sen Quỳnh 
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