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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

_____________________ 

Số:             /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v thực hiện Công văn số 2824/BCT-KHCN 

ngày 25/5/2022 của Bộ Công Thương 

                                                                                                      

                                  Kính gửi:  
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Giám đốc Sở Công Thương. 

                                                   
Ngày 26/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 

2824/BCT-KHCN ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đề 
xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa 

học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công 
nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (đính kèm); Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 
 

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công 
Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo, hướng dẫn các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và căn cứ nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tổ chức lựa chọn, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc “Chương trình khoa học và 
công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 
khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022 

theo nội dung Công văn nêu trên; kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh trước ngày 08/7/2022./. 

  
Nơi nhận:                                          
- CT và các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Phòng NN; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Quỳnh Thiện 
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