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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 51 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công
nghệ;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh
Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa
học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị với phương
thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2021 (Lần thứ hai);
Theo đề nghị của phòng Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa
học và Công nghệ cấp cơ sở đối với dự án: “Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện
phần mềm quản lý hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị và Số hóa, lưu trữ hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn
2010-2021”, do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và
Công nghệ tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện gồm các Ông/Bà có tên trong danh
sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ có nhiệm vụ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ
Khoa học và Công nghệ nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Kinh phí tổ chức, hoạt động của Tổ từ nguồn kinh phí quản lý các nhiệm
vụ khoa học và công nghệ. Tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan và
các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC.
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Trần Ngọc Lân

DANH SÁCH
Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
(Kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-SKHCN ngày 05 tháng 4 năm 2022 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị).
TT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

Chức danh

1

Ông Trần Thiềm

Phó Giám đốc Sở KH&CN

Tổ trưởng

2

Ông Trần Ngọc Tuấn

CV phòng QLKH, Sở KH&CN

Thành viên

3

Ông Nguyễn Nhật

Phó trưởng phòng KH-TC, Sở
KH&CN

Thành viên

4

Bà Trần Tịnh Nhi

CV
phòng
KH&CN

5

Bà Phạm Thị Thái Linh

Kế toán trưởng, Sở KH&CN

(Danh sách gồm 05 thành viên).

KH-TC,

Sở Thành viên,
kiêm Thư ký
Thành viên
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Quảng Trị, ngày

tháng 4 năm 2022.

GIẤY MỜI
Tham gia Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện
đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị trân trọng kính mời:
Ông (Bà):………………………………………..............................................
Tham gia Họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện dự án: “Nghiên
cứu, xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Số hóa, lưu trữ hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công
nghệ giai đoạn 2010-2021”, do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện.
Thời gian: 08h00 ngày 13 tháng 4 năm 2022.
Địa điểm: Phòng Hội thảo 305 - Tầng 3,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
204 Hùng Vương, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Trân trọng kính mời./.
Nơi nhận:
- Như kính mời;

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu: VT, KH-TC.

Trần Thị Nhung

