
ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

___________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________________________________________ 

Số: 1134/ĐHQG-KHCN 
V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
năm 2021-2022 của tỉnh An Giang  

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM 
 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được thông 

báo số 852/TB-SKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021-2022. Trên cơ sở đó, ĐHQG-HCM đề nghị các 

các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các tổ chức, 

nhà khoa học trong đơn vị biết và đề xuất chủ trì thực hiện 11 nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ theo thông báo trên.  

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu hướng dẫn tại thông báo số 

852/TB-SKHCN gửi về các địa chỉ sau trước ngày 09 tháng 9 năm 2021: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, số 269A, đường Nguyễn Thái 

Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 

0296.3953.990, thư điện tử: qlkhag@gmail.com; 

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.3724.2160 số nội bộ 1366, di động: 

0937.173.707, thư điện tử: huongpt@vnuhcm.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ. 

Trân trọng./.  
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHCN. 
Đính kèm: 

- Quyết định số 1508/QĐ-UBND; 

- Thông báo số 852/TB-SKHCN; 

- Phụ lục các Biểu mẫu. 

             

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. TRƯỞNG BAN KH&CN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
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