
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 
 

Số:              /ĐHQGHN-HT&PT 
V/v thực hiện nhiệm vụ hợp tác  

với tỉnh Tuyên Quang 

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

        
Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

 
Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc 

 
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được được công văn số 

667/UBND-KT ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang 
về việc đề xuất các nhiệm vụ hợp tác với ĐHQGHN (văn bản gửi kèm).  Căn cứ 
trên ĐHQGHN thông báo các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ như sau: 

1. Tên, mục tiêu, sản phẩm và hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ: căn cứ 
hướng dẫn tại văn bản gửi kèm; 

2. Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Tuyên Quang gửi về ĐHQGHN 
(qua đường văn thư và email: phamtuananh@vnu.edu.vn) trước ngày 31/3/2023 
để tổng hợp, báo cáo và xúc tiến thảo luận kế hoạch hợp tác giữa ĐHQGHN và 
UBND tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn tiếp theo. 

Trân trọng thông báo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (để b/c); 
- PGĐ Phạm Bảo Sơn (để b/c) 
- Ban KHCN (để phối hợp) 
- Lưu: VT, HT&PT, TA4. 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. TRƯỞNG BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

Lê Tuấn Anh 
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