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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng    năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ  

phát triển sản xuất na bền vững tại Lạng Sơn và vùng phụ cận” 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách Nhà nước cấp quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2860/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia đặt hàng để đưa ra tuyển chọn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình        

số 49/TTr-SKHCN ngày 30/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ 

phát triển sản xuất na bền vững tại Lạng Sơn và vùng phụ cận”, cụ thể như sau: 

1. Kinh phí đối ứng: 690.000.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm chín mươi 

triệu đồng). 

2. Nguồn kinh phí đối ứng: từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công 

nghệ hàng năm của tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp 

nhu cầu kinh phí, tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí sự nghiệp khoa học và 

công nghệ hằng năm bảo đảm đối ứng thực hiện theo tiến độ nhiệm vụ. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc 

đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ, triển khai thực hiện theo đúng quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; thủ trưởng đơn 

vị chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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