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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 399 /QĐ - UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu
và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021
[

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTrSKHCN ngày 02/3/2021; Báo cáo số 140/BC-SKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực
hiện từ năm 2021 của tỉnh Gia Lai, gồm 08 (tám) nhiệm vụ.
(Có Danh mục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Việc triển khai xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhiệm vụ theo Danh
mục được phê duyệt phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính
mới, tính hiệu quả, ứng dụng cao của các nhiệm vụ sau khi kết thúc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công
nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan đặt hàng, đơn vị chủ trì
được giao nhiệm vụ và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&CN; Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.
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