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Số: 55 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra đột xuất, đánh giá tình hình thiệt hại
của mô hình đề tài KH&CN cấp tỉnh do mưa lũ gây ra
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
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 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của 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 Hợp đồng số 01/2021/ĐTCT ký ngày 27/4/2021 giữa Sở Khoa học
và Công nghệ Quảng Trị và Công ty TNHH MTV BH Hoài Bảo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra đột xuất, đánh giá tình hình thiệt hại
của cây thuốc lá do diễn biến thời tiết mưa lũ bất thường đối với mô hình của đề
tài: “Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm
chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên
liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng
Trị” gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, đánh giá tình trạng
thiệt hại của mô hình trồng cây thuốc lá do ảnh hưởng đợt mưa lớn bất thường
ngày 03/4/2022; đánh giá công tác khắc phục của đơn vị thực hiện đề tài và khả
năng phục hồi của cây thuốc lá tại mô hình thử nghiệm để đề xuất phương án xử
lý.

Kinh phí tổ chức, hoạt động của Hội đồng từ nguồn kinh phí quản lý các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, các đơn vị có liên
quan và các ông/bà có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKH.
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Trần Ngọc Lân

DANH SÁCH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra đột xuất, đánh giá tình hình thiệt hại
của mô hình đề tài KH&CN cấp tỉnh do mưa lũ gây ra.
(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 4 năm 2022
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị).
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