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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nghiệm thu và công bố, sử dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu  
đề tài: “Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống gừng đá (Zingiber 

Zerumbet) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào” 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
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 thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số         
74/TTr-SKHCN ngày 30/12/2015, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nghiệm thu và công bố, sử dụng, chuyển giao kết quả 
nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống gừng đá 
(Zingiber Zerumbet) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào”. 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.  
Chủ nhiệm đề tài: KS. Lâm Mai Tùng.    
Xếp loại đề tài: Khá. 
Điều 2. Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch, 
triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả vào thực tiễn theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và Thủ 
trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: VX, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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