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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công quản lý dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công
nghệ xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm Đông trùng hạ thảo
(Cordyceps militaris) tại tỉnh Quảng Trị”
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 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển
giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn,
miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;
Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc
Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (đợt 2);
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;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ quản lý dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công
nghệ xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps
militaris) tại tỉnh Quảng Trị” cho các cá nhân sau đây:
- Đại diện Ban Giám đốc: Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở;
- Chuyên viên quản lý: Ông Võ Văn Tâm, PTP Phòng Quản lý Khoa học;
- Chuyên viên tư vấn chuyên môn:
Ông Tạ Sáu, TP Phòng Quản lý Khoa học;
Ông Võ Quyết Tiến, PTP Phòng Quản lý Khoa học;
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Điều 2. Trách nhiệm các cá nhân:
- Đại diện Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cá nhân, đơn vị
theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Chuyên viên quản lý có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên
quan tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án
theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016.
- Chuyên viên tư vấn chuyên môn có trách nhiệm tư vấn các nội dung thuộc
lĩnh vực chuyên môn và tham gia hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai
thực hiện dự án.
Kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí quản lý các dự án thuộc Chương trình
Nông thôn Miền núi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu,
Ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, các đơn vị có liên
quan và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, QLKH.
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