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THÔNG BÁO 

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

cấp tỉnh năm 2021 - 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất, đặt hàng 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang 

năm 2021 – 2022 như sau: 

1. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ nhằm phát triển các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

2. Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:  

- Nghiên cứu sản xuất giống chất lượng cao phục vụ Chương trình xây 

dựng thương hiệu gạo tỉnh An Giang. 

- Ứng dụng công nghệ 4.0 nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và minh 

bạch sản phẩm hàng hóa tỉnh An Giang. 

- Giải pháp phát triển Chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ chế biến các nông sản chủ lực tỉnh An Giang gắn với hình 

thành chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững kết hợp thúc đẩy phát triển du lịch và 

Công nghiệp địa phương. 

 - Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công cụ nâng cao thu nhập, nâng cao 

khát vọng làm giàu và trách nhiệm của người dân An Giang trong việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất cần xem xét việc triển 

khai mang tính ứng dụng có kết hợp đánh giá hiệu quả trên cơ sở vận hành mô 

hình thử nghiệm. 

4. Đề xuất của tổ chức hoặc cá nhân cần nêu đầy đủ các nội dung của biểu 

mẫu Phụ lục và gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, có 02 dạng: 

a) Cá nhân đề xuất theo biểu mẫu Phụ lục 1. 

b) Đơn vị đề xuất theo biểu mẫu Phụ lục 2. 

Các biểu mẫu được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và 

Công nghệ tại địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Tin vắn.  

http://sokhcn.angiang.gov.vn/
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Thời gian nhận đề xuất: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/01/2021. 

Văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang (thông qua 

Phòng Quản lý khoa học) và đồng thời gửi kèm file đề xuất (định dạng *.doc 

hoặc *.docx) qua địa chỉ email: sokhcn@angiang.gov.vn hoặc 

qlkhag@gmail.com để thuận lợi cho việc tổng hợp và đề phòng thất lạc. 

Thông tin chi tiết liên hệ:  

Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang. 

Địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang. 

Điện thoại: 0296.3854.662 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Các tổ chức, cá nhân (theo danh sách); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tầng Phú An 
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