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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng  

nông thôn mới năm 2018 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

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 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND 
tỉnh ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc 
gia năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số              
50/TTr-SKHCN ngày 16/7/2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng 
nông thôn mới năm 2018 với những nội dung sau: 

1. Tên nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình bảo quản và tổ chức sản xuất Khoai 
tây gắn với tiêu thụ sản phẩm”.  

2. Mục tiêu của nhiệm vụ: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất Khoai tây 
nhằm phát triển sản xuất Khoai tây gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và 
nâng cao thu nhập cho người dân sản xuất. 

3. Nội dung hỗ trợ năm 2018: Hỗ trợ giai đoạn 1 của dự án, chi phí lắp đặt 
kho lạnh bảo quản Khoai tây và các loại nông sản khác. 
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4. Kinh phí hỗ trợ tối đa: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng),  
không quá 50% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm nhà xưởng). 

5. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2018, nội dung thực hiện Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ 
xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ 
tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh.  

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ xét chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện 
theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và 
Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan  
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (T/h); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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