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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 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 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

1370/TTr-SKHCN ngày 28/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh đối với 04 nhiệm vụ (có tên trong Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tên tại Điều 1 được thực 

hiện việc quyết toán, thanh lý hợp đồng và công bố, sử dụng kết quả đã tạo ra theo 

các quy định hiện hành. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm lưu trữ 

hồ sơ, kết quả nghiên cứu; công bố công khai kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ nêu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin 

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; hướng dẫn, triển khai ứng dụng hiệu quả 

các kết quả nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng đơn vị chủ trì, các tổ chức liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH&CN(10 bản giấy); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- V, CB; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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