
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:           /UBND-KTHT 

V/v tạo điều kiện, hỗ trợ các công 

trình, giải pháp khoa học được áp 

dụng vào thực tiễn.  

 

Quảng Xương, ngày    tháng    năm 2022 

 
 

          Kính gửi:  

 - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 553/SKHCN-QLCNG ngày 27/4/2022 của sở Khoa 

học và Công nghệ về việc tạo điều kiện, hỗ trợ các công trình, giải pháp khoa 

học được áp dụng vào thực tiễn;  

Trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Thanh Hóa có 04 công trình, giải pháp 
khoa học được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam (Có danh sách các 
công trình, giải pháp khoa học kèm theo). Để các công trình, giải pháp khoa học 
thực sự phát huy hiệu quả, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; UBND huyện 

triển khai các công trình, giải pháp nói trên đến các ngành, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn; đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, hướng dẫn, tạo điều kiện để 

các tổ chức, cá nhân có liên quan được tiếp cận và ứng dụng vào thực tiễn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 

liên hệ về UBND huyện (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng) để được hướng dẫn cụ 

thể./. 

Nơi nhận 

- Như kính gửi; 

- Trang thông tin điện tử huyện. 

- Lưu: VT, KTHT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 
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