UBND TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 362 /SKHCN
V/v: lấy ý kiến đối với dự thảo Kế
hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về
ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng
kết quả khoa học công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội, trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022
- 2025

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc
HĐND tỉnh; Hội nông dân tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Văn phòng BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Ninh Thuận;
- UBND 07 huyện, thành phố;
- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số
06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030; khắc phục các tồn tại, điểm nghẽn để hoạt động chuyển giao, ứng
dụng nhân rộng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống từng
bước được xây dựng ổn định, tiến tới phát triển mạnh mẽ, góp vai trò to lớn vào
tạo chuyển biến bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh
tranh của sản phẩm, hàng hóa;
Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân
dân tỉnh về ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025 (gửi
kèm theo: Dự thảo Kế hoạch).
Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị có ý kiến đối
với dự thảo Kế hoạch nêu trên. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Khoa học và
Công nghệ trước ngày 22/3/2022, để tổng hợp, tiếp thu theo quy định. Nếu sau
thời gian trên, quý cơ quan đơn vị chưa có văn bản phản hồi thì xin phép được xem
như đã nhất trí với dự thảo Kế hoạch.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ A. Lãm, điện thoại:
0913.899053.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở KH&CN;
- Phòng QLCN (Đăng h/s trên Web Sở);
- Lưu: VT, P.QKH.
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