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             Kính gửi: Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

Căn cứ nội dung tại buổi làm việc giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và 

Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 21 tháng 9 năm 2022 tại tỉnh Tuyên 

Quang. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề xuất một số nội dung, nhiệm vụ đề nghị 

Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp và hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang công tác đào tạo, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau: 

1. Đề xuất nội dung Đại học Quốc gia phối hợp, hỗ trợ triển khai về công tác 

đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, 

chuyển giao khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

1.1. Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 

(có biểu số 01 kèm theo). 

1.2. Đề xuất nhiệm vụ hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

(có biểu số 02 kèm theo). 

2. Về nguồn lực và thời gian thực hiện: 

2.1. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ (đề tài, dự án) nghiên cứu, ứng dụng, 

chuyển giao khoa học và công nghệ:  Nguồn lực để thực hiện danh mục các đề tài, 

dự án hợp tác gồm từ các nguồn kinh phí do tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án 

huy động từ tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình phối hợp tham gia thực hiện 

nhiệm vụ; nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm của tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ năm 2023-2025. 

2.2. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực: Kinh phí do cơ quan, đơn vị, cá nhân bố trí; kinh phí đào tạo nâng 

cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ do ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm. 

Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ năm 2023-2025. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị Đại học Quốc gia Hà 

Nội quan tâm, giúp đỡ./.  

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đ/c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;   
- CVP, PCVP  UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT (cường). 

KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 

Hoàng Việt Phương 
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