
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (bổ sung lần 3) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học và Công nghệ; 

Theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác 

định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ 

chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 02 danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục nêu tại 

Điều 1 và tổ chức thực hiện đánh giá hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp theo quy định hiện hành đến hết 

ngày 31/12/2020. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị 

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

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND  tỉnh (đ/c Cẩm); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Cẩm 
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