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THÔNG BÁO
Vê việc đê xuât Tiên bộ kỹ thuật, quy trình, công nghệ mói phục vụ sản xuất

Thực hiện nhiệm vụ giói thiệu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực nông nghiệp; Căn cứ công văn số 130/KN-TTTT ngày 07/4/2021 của Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc cung cấp tiến bộ kỹ thuật mới (TBKT), 
Truông Đại học Lâm nghiệp thông báo cho các đơn vị, cá nhân trong Trường đăng ký 
những TBKT, quy trình, công nghệ mới đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận 
để tuyên truyền, phổ biến và chuyển giao thực hiện trong năm 2021.

Hiện tại Phòng Khoa học và Công nghệ đã tổng họp những những TBKT, quy 
trình, công nghệ do Nhà trường quản lý (có trong danh mục kèm theo). Các đơn vị, 
cá nhân có nhu cầu đề xuất đăng ký những TBKT, quy trình, công nghệ mới cần tuyên 
truyền, phố biến và chuyển giao trong năm 2021, triển khai thực hiện:

- Đăng ký theo danh mục tổng họp của Phòng Khoa học và Công nghệ.

- Đăng ký những TBKT, quy trình, công nghệ khác ngoài danh mục Trường 
quản lý đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Bản đăng ký (theo mẫu) gửi về phòng KH&CN hạn cuối trước 16h00 ngày 
13/4/2021 qua địa chỉ Email: khcn@vnuf.edu.vn.

Trường chỉ gửi những đề xuất của đơn vị và cá nhân đăng ký theo yêu cầu trên.
Các mẫu biểu và thông tin chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Trường 

Đại học Lâm nghiệp, địa chỉ: https://vnuf.edu.vn/chuyen-muc/khoa-hoc-cong-nghe.
Thông tin liên hệ: Ông Trần Hải Long, Phòng Khoa học và công nghệ; Điện 

thoại 0983840808.
Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện theo 

thông báo đề ra.h y ị /

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Các chù nhiệm nhiệm vụ KH&CN;
- Lưu VT, K.HCN.
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