
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:  49   /SKHCN-TTTL 
V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

KH&CN cơ sở năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

              Hà Tĩnh, ngày 17   tháng  01 năm 2018 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh. 

 

Thực hiệnThông tư 25/2015/TT-BKHCN và 26/2015/TT-BKHCN ngày 

26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN.  

Để Sở KH&CN có số liệu thống kê KH&CN tổng hợp trên địa bàn tỉnh, 

báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ KH&CN đảm bảo theo đúng thời gian quy định. 

Sở KH&CN kính đề nghị các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải báo cáo, thực hiện 

báo cáo thống kê KH&CN cơ sở năm 2017 theo hệ thống biểu mẫu đính kèm. 

Báo cáo thống kê gửi về Phòng Thông tin - Tư liệu, Sở Khoa học và Công 

nghệ trước ngày 31/01/2018 (cả bản cứng và bản mềm) theo đường bưu điện và 

địa chỉ Email của phòng:  

Địa chỉ: Phòng Thông tin- Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ  

142 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh. 

Email: phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn;thongtinkhcnht@gmail.com  

ĐT: 0239. 3858316                   DĐ: 0913442629 (đ/c Tùng) 

 (Ghi chú: Hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu thống kê KH&CN cơ sở theo 

thông tư 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ KH&CN được đăng tải tại mục Báo 

cáo - thống kê trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN (http://skhcn.hatinh.gov.vn) 

Kính đề nghị Quý cơ quan, cá nhân phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu VT./. 

- Gửi:  

+ VB điện tử 

+ VB Giấy: TP không nhận VBĐT  

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Bình 
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