
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /SKHCN-QLCN 

V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ 

sơ dự thi Cuộc thi sinh viên nghiên cứu 

khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2021 

   

    Kính gửi:  

   - Thành Đoàn Đà Nẵng; 

- Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Đoàn thanh niên các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 25/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 04/KH-

SKHCN về việc Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà 

Nẵng năm 2021 và Thể lệ Cuộc thi gửi các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên 

địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.  

Ngày 02/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 

239/SKHCN-QLCN về việc điều chỉnh kế hoạch Cuộc thi sinh viên nghiên cứu 

khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021; trong đó thời gian tiếp nhận các hồ sơ dự 

thi từ 25/5/2021 đến ngày 05/6/2021. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng trực tiếp tới việc học tập, hoàn thiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên và công tác tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên 

cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố; 

theo kiến nghị của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về việc gia hạn thời 

gian tiếp nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà 

Nẵng năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc điều chỉnh thời 

gian tiếp nhận hồ sơ dự thi như sau: 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 25/5/2021 đến ngày 30/6/2021. 

(Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi có thể tiếp tục điều chỉnh căn cứ theo tình hình 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). Mốc thời gian tổ chức các 

nội dung khác của Cuộc thi sẽ được điều chỉnh và thông báo tới các đơn vị sau khi 

kết thúc tiếp nhận hồ sơ dự thi.    

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị được biết và triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN(Tuyến). 
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Lê Đức Viên 
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