
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:       /SKHCN-QLKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v Thông báo kết quả trúng tuyển 

thực hiện dự án: Ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình 

trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản 

khép kín đảm bảo an toàn sinh học 

 

 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và Văn bản số 840/UBND-

NNTNMT ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đính chính nội 

dung tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 10/02/2023. Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn thông báo đến Viện Chăn nuôi và ThS. Nguyễn Ngọc Lương, 

đã trúng tuyển là Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm 

bảo an toàn sinh học.  

Để tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp dự án trên, đề nghị Cơ quan 

chủ trì thực hiện và Chủ nhiệm dự án hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo các nội dung 

sau: 

1. Chỉnh sửa nội dung thuyết minh, dự toán kinh phí của dự án theo kiến 

nghị của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn ngày 07/01/2023.  

Lưu ý: Đề nghị Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án khảo sát thực tế khi 

xây dựng thuyết minh, lấy ý kiến góp ý của địa bàn triển khai dự án (Huyện, 

xã) để đảm bảo khách quan, sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án. 

2. Hoàn chỉnh hồ sơ giao trực tiếp theo quy định. Các biểu mẫu được đăng 

trên website của Sở Khoa học và Công nghệ http://khcnbackan.gov.vn, mục 

Thông báo. 

- Số lượng: 01 bản gốc và 09 bản sao. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 10/3/2023. 

- Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa 

chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Mọi chi tiết xin liên 

hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; điện thoại: 

0988508116 (Ông Lương Văn Tùng - Chuyên viên). 

Đề nghị Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án quan tâm thực hiện./. 

Kính gửi:   

 - Viện Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT; 

-  ThS. Nguyễn Ngọc Lương - Chủ nhiệm dự án. 

http://khcnbackan.gov.vn/


 

 

(Gửi kèm văn bản này Biên bản của Hội đồng tuyển chọn, Quyết định số 

190/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Công văn 

sô 840/UBND-NNTNMT, Biểu mẫu hoàn thiện hồ sơ). 

 
Nơi nhận: 
Bản điện tử: 

- Như Kính gửi 

- Ban Giám đốc; 
- Phòng QL CNCN (đăng trên Website); 
- VP, QLKH. 

Bản giấy: 

- Viện Chăn nuôi (Số 9, phố Tân Phong, phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); 

- Lưu VT, KHCN(2). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Điệp 
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