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Số:      /QĐ-SKHCN         Lạng Sơn, ngày     tháng    năm 2020 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 

 đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, 

chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

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 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2020; 

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020; Biên bản thẩm định dự 

toán kinh phí đề tài; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài:  

“Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng 

hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn” như sau: 

 - Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa 

học nông nghiệp Việt Nam.  

- Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ  Lê Thị Mỹ Hà, Nghiên cứu viên - Viện Nghiên 

cứu rau quả. 

 - Nội dung thực hiện: Như bản Thuyết minh được phê duyệt. 

 - Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước: 1.199.885.000 đồng 

(Một tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi năm nghìn đồng 

chẵn).  



 Điều 2. Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phối hợp với 

các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện đề tài theo quy định hiện 

hành. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng  

đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài và các tổ chức cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Kho Bạc nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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