VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1321 /VHL-HTQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề xuất dự án hợp tác
Việt Nam - Wallonie - Bruxelles
giai đoạn 2022-2024

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4317/BKHĐT-KTĐN ngày 05/7/2021
thông báo và mời nộp đề xuất dự án hợp tác Việt Nam - Wallonie - Bruxelles giai
đoạn 2022 - 2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị đơn vị
trao đổi với đối tác đề xuất dự án hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như:
- Nông nghiệp: Nông nghiệp thông minh; An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Môi trường: Công nghệ xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Cách mạng công nghệ 4.0, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
- Y tế: Phòng chống đại dịch Covid-19; Liệu pháp tế bào; Y tế điện tử.
- Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Công văn trả lời và đề xuất dự án (tiếng Việt và tiếng Pháp theo mẫu) gửi về
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 05/8/2021 (kèm file mềm
vào địa chỉ dttrung@vast.vn). Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm hoặc liên hệ ông
Đinh Thành Trung, Ban Hợp tác quốc tế, điện thoại: 0904251424.
Viê ̣n Hàn lâm Khoa ho ̣c và Công nghê ̣ Viê ̣t Nam thông báo để đơn vị biết và
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Viện (để /c);
- PCT. Phan Ngọc Minh (để b/c);
- Ban KHTC (để p/h);
- Lưu: VT, HTQT, ĐTT.
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