UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 1015 /TB-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 09tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Kế hoạch mở, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân
chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà
nước thực hiện năm 2022 - Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN
trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa chế biến
có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới” (Đợt 2)
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp
tỉnh thực hiện năm 2022 (Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các
ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh
và sản phẩm thế hệ mới”) và Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày
17/01/2022;
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-SKHCN ngày 18/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức
và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022;
Căn cứ hồ sơ của các đơn vị nộp tham gia tuyển chọn nộp tham gia tuyển chọn tổ
chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
thuộc Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và
dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ
mới”.
Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng
Nai thông báo Kế hoạch mở hồ sơ tham gia Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt2).
Thông báo này thay Giấy mời gửi đến các đơn vị tổ chức, cá nhân đăng ký tham
gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan để tham gia dự họp theo kế hoạch.
Thông báo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ:
http://www.dost-dongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).

Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
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Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513.822.297 - Số nội bộ: 8688; 8140 (Đ/c Khánh Long)
Đính kèm: Phục lục Danh mục kế hoạch thời gian chi tiết kèm theo.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Sở KHCN Đồng Nai;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Trung tâm TKC (đăng thông báo);
- Lưu: VT, QLK, TKC.
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Đoàn Tấn Đạt

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH MỞ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2022
Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và
dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm
thế hệ mới” (Đợt 2).
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Tên nhiệm vụ KH&CN

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và
01 ứng dụng thiết bị tự động gọt vỏ và thái
lát chuối.
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiết
kế, chế tạo hệ thống sản xuất keo MUF
02 (Melamine Urea Formaldehyde) tự
động đạt tiêu chuẩn E0/Carb P2 phục
vụ cho sản xuất gỗ dán xuất khẩu.
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