
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-UBND Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2022 

BÁO CÁO 

Về việc thống kê ngành Khoa học và Công nghệ năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 1085/SKH&CN-QLCN ngày 29/21/2021 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thống kê ngành khoa học 

và công nghệ năm 2021; Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Khoa học và 

Công nghệ năm 2021. UBND huyện Đình Lập báo cáo cụ thể như sau: 

1. Các biểu mẫu: Biểu 01/KHCN-TC: Số tổ chức khoa học và công nghệ; 

Biểu 02/KHCN-NL: số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ; Biểu 

04/KHCN-NV: nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biểu 05/KHCN-HTQT: Hợp tác 

quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Đình Lập: Không 

có. 

2. Biểu 03/KHCN-CP: Hàng năm kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công 

nghệ được phân bổ là 30 triệu đồng, UBND huyện giao cho phòng Kinh tế và Hạ 

tầng  huyện lập kế hoạch chi tiết việc sử dụng nguồn kinh phí cho công tác quản lý 

nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện năm 2021. Đồng thời thực 

hiện triển khai các nội dung cho tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phát 

triển tài sản Sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và người dân sử dụng nhãn 

hiệu và chi văn phòng phẩm để phục vụ công tác KH&CN.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn xem xét tổng hợp ./.  
 

Nơi nhận: 

- Sở KH&CN; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KTvà HT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 



 

 

Biểu 03/KHCN-CP 

Ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/12 năm sau 

CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm 2021) 

 

- Đơn vị báo cáo: UBND huyện Đình Lập 

- Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

M

Mã số 

Tổng 

số 

Chia theo nguồn cấp kinh phí 

 
Ngân sách nhà nước 

Nguồn trong nước ngoài ngân sách 

nhà nước 

Nguồn 

Nước ngoài 

Trung 

ương 
Địa phương   

A B 1 2 3 4 5 

Tổng chi 

trong đó: 

0

1 
30  30   

1. Chi đầu tư phát triển KH&CN 
0

2 
     

2. Chi sự nghiệp KH&CN 
0

3 
30  30   

2.1. Chi thực hiện nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng 

0

4 
     

2.2. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN  
0

5 
     

Trong đó:         - Cấp cơ sở 0   

Đoàn đi học tập mô hình rượu men lá       29.450.000 đồng 

Văn phòng phẩm:                                            550.000 đồng 

Tổng cộng:                                            30.000.000 đồng 
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