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Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023: Nghiên cứu nhân giống và 

gây trồng loài cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích   

trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

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 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 

13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ triển khai năm 2023; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 09/TTr-SKHCN 

ngày 02/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân có tên sau đây chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài) cấp tỉnh năm 2023: Nghiên cứu 

nhân giống và gây trồng loài cây Sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích  trên 

địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Sinh Thái và Môi trường rừng. 
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+ Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

+ Điện thoại, Fax: 02438389434.        

+ Địa chỉ: Số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Đình Tam - Trưởng bộ môn sinh lý, sinh thái rừng, 

Viện Nghiên cứu Sinh Thái và Môi trường rừng. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo, hướng 

dẫn đơn vị chủ trì/Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh chi tiết, tham mưu tổ 

chức họp Hội đồng giao trực tiếp, thẩm định nội dung, kinh phí, trình phê duyệt 

theo đúng quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa 

học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các cơ quan: Chủ trì, phối hợp thực hiện, đơn vị có liên 

quan và Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); 

- Sở KH&CN (05 bản); 

- PCVP (Ô. Thất); 

- Lưu: VT, Cúc. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Minh Hoa 
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