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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh
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 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;
Xét đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ
KHCN cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 156/QĐ-SKHCN ngày
27/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua chery siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng
Hóa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Hà Thị Thu Hiền.
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Thông tin KH&CN
tỉnh Quảng Trị.
Xếp loại: Khá.
Điều 2. Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng
sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ được kiểm kê và bàn giao theo các quy định
hiện hành. Giao Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Thông tin KH&CN tỉnh
Quảng Trị sử dụng sản phẩm của đề tài để chỉ đạo ứng dụng, nhân rộng vào thực
tiễn sản xuất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Chủ nhiệm nhiệm
vụ, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, QLKH.
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