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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
___________ 

 

Số:            /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

               

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

 _______________ 

 

   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Chủ  tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề tài Tuyển chọn và xây dựng quy trình 
canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1703/TTr-SKHCN ngày 28/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

cấp tỉnh “Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm 
vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh”. 

1. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp 

Nam Bộ. 

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Văn Bốn. 

3. Xếp loại: Đạt. 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về nội 

dung và kết quả nghiên cứu của đề tài; sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài 
sản được mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ đã 

thực hiện kiểm kê, bàn giao và hoàn thành quyết toán thì Sở Khoa học và Công 
nghệ chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ trì nhiệm vụ, các cơ quan có liên quan 
thực hiện thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành; việc công bố và sử dụng 
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kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện đúng theo quy định hiện 
hành. 

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 
huyện Trà Cú chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan 
có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 

vào thực tiễn có hiệu quả; hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả ứng dụng về 
Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ và chủ nhiệm 
nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 5; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Phòng NN; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Quỳnh Thiện 
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