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THÔNG BÁO
Kế hoạch mở hồ sơ tham gia giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
Đề tài: “Công tác dân vận của Lực lượng vũ trang trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp”
Căn cứ Quyết định số 4921/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 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 2021 – Chương trình Nghiên cứu kinh tế,
xã hội – nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực;
Căn cứ hồ sơ của đơn vị nộp tham gia xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân
chủ trì thực hiện Đề tài: “Công tác dân vận của Lực lượng vũ trang trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp”.
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 giao trực tiếp tổ chức và cá
nhân chủ trì thực hiện đề tài nêu trên (theo Kế hoạch chi tiết đính kèm).
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo đến tổ chức, cá nhân
đăng ký tham gia giao trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài nêu trên và các đơn vị có
liên quan để tham gia dự họp theo kế hoạch.
Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.
Thông báo này thay cho giấy mời và được đăng tải tại Cổng thông tin điện
tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai: http://www.dostdongnai.gov.vn (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).
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: 8158 (Đ/c Lê Kim Thạch).
Đính kèm: Danh mục Kế hoạch thời gian chi tiết kèm theo.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo)
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các đơn vị, TC, DN, cá nhân;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLK.
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KẾ HOẠCH MỞ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA GIAO TRỰC TIẾP
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2021
Đề tài: “Công tác dân vận của Lực lượng vũ trang trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai – Thực trạng và giải pháp”
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