
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 Số:             /VHL-ƯDTKCN   

V/v báo cáo kết quả thực hiện Thỏa thuận 

hợp tác về KH&CN giữa Viện Hàn lâm và 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021                            

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Nhằm chuẩn bị các nội dung xây dựng Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác về 

KH&CN giai đoạn 2016 – 2021 và chuẩn bị các nội dung cho Chương trình hợp tác 

giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025, Viện Hàn lâm đề nghị các đơn 

vị trực thuộc báo cáo các nội dung như sau: 

(1) Thống kê các nhiệm vụ KH&CN mà Đơn vị thực hiện từ năm 2016 – 2021 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (từ các nguồn kinh phí) theo biểu mẫu gửi kèm; 

Đánh giá hiệu quả mang lại và các kết quả nổi bật có khả năng chuyển giao cho các 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

(2) Kết quả triển khai các nội dung khác trong bản Thỏa thuận hợp tác: 

- Tư vấn và xây dựng tiềm lực về KH&CN cho tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; 

- Cung cấp, trao đổi thông tin KH&CN; 

- Huy động nguồn vốn cho KH&CN; 

- Hợp tác quốc tế về KH&CN. 

(3) Đề xuất các nhiệm vụ, vấn đề KH&CN phù hợp với định hướng, quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết về phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế,... 

nhằm xây dựng Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm 

và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025. 

Báo cáo của Đơn vị đề nghị gửi về Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển 

khai công nghệ trước 17h00 thứ Hai, ngày 01/11/2021 (bản điện tử Báo cáo và các 

biểu thống kê gửi qua email: huynhnk@vast.vn) để tổng hợp. 

 Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: CV. Nguyễn Khắc Huynh, Ban Ứng 

dụng và Triển khai công nghệ, ĐT: 0984.104.914. Email: huynhnk@vast.vn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT. Chu Hoàng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, ƯDTKCN.KH 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG 

VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Lan  
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