
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 88/SYT-NVY 

V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2) 

An Giang, ngày  10  tháng 01 năm 2019 

    

 

Kính gửi:  

    - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

    - Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt; 

    - Bệnh viện Sản Nhi An Giang;  

    - Bệnh viện Tim mạch An Giang; 

    - Trung tâm và Chi cục trực thuộc Sở Y tế. 

 

 

Tiếp theo Thông báo số 23/TB-SKHCN ngày 07/01/2019 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

năm 2019 (đợt 2). 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2), gửi phiếu đề xuất theo mẫu (đính kèm) về Sở 

Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) trước ngày 15/03/2019 bằng văn bản và email theo 

địa chỉ nhnam03@angiang.gov.vn để tổng hợp đề xuất với Sở Khoa học và 

Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 

 

  

 

 

 

 

mailto:nhnam03@angiang.gov.vn


 

Tên cơ quan…………… 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ: 

4. Nội dung thực hiện: 

5. Nơi ứng dụng kết quả nhiệm vụ:  

6. Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ: 

Tổng số:……….. trong đó:  

- Kinh phí của đơnvị: ……….. 

- Kinh phí từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: ……………. 

7. Địa chỉ liên lạc, điện thoại- fax và email:  

 

                                           ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

                                                                       Họ, tên và chữ ký 

(Đóng dấu đối với trường hợp đề xuất của đơn vị) 
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