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V/v báo cáo thống kê  
ngành khoa học và công nghệ 

 Bình Định, ngày      tháng 02 năm 2022 

 
 
     Kính gửi:  Các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh  
   

 Căn cứ Thông tư về số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học 
và công nghệ; 

 Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối triển khai thu thập 
thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công 
nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo 
quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh và 
Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ 
gửi báo cáo thống kê về Sở cụ thể như sau: 

 - Biểu mẫu và hướng dẫn điền báo cáo thống kê ngành khoa học và công 
nghệ có thể được tải về tại địa chỉ: http://biast.binhdinh.vn – mục Thống kê 
KH&CN – Chế độ báo cáo thống kê. 

 - Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 22/02/2022.  

 - Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu xác nhận 
của thủ trưởng đơn vị. 

 - Nơi nhận báo cáo: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công 
nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định (Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Điện thoại: 
0256.3525.544/0983537469)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện b/c); 
- Lưu: VT, TTƯD. 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 
 
 
 

Võ Cao Thị Mộng Hoài     
 



DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ 
NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021 

 

TT TÊN ĐƠN VỊ/ TỔ CHỨC 
1 Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định 

2 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định 

3 Trung tâm Quan trắc và Môi trường Bình Định 

4 Chi nhánh quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên 

5 Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 

6 Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành 

7 Viện thực hành Kế toán – Tài chính 

8 Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ  

9 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

10 Trung tâm Khuyến nông 

11 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Cây lâu năm 

12 Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định 

13 Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định 

14 Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ khoa học công nghệ Quang Trung 

15 Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo 
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