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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao  tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025; Công văn số 

254/BKHCN-KHTC ngày 07/2/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021;  

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh; xét đề nghị của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 217/SKHCN-QLKH ngày 25 

tháng 3 năm 2020 về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn 

miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đặt hàng dự 

án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021 như sau:  

Tên dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ván sàn 

từ gỗ Thông Mã Vĩ đã biến tính bằng vật liệu nano SiO2 phuc̣ vu ̣ trong nước và 

xuất khẩu.  

(chi tiết tại Phiếu đề xuất gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Khoa học và Công 

nghệ quan tâm xem xét, chấp thuận./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, NNPTNT, TC, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, TH, KTCN, KTTH, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

   
Nguyễn Long Hải 
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