
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH GIA LAI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /QĐ-UBND                                 Gia Lai, ngày       tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh "Đánh giá  

sinh trưởng và kỹ thuật trồng các loài cây phục vụ công tác trồng rừng 

 sản xuất và đề xuất biện pháp kinh doanh hiệu quả"   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
ơ 

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 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;  

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ nghiên cứu và kinh phí 

thực hiện các đề tài, dự án triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018;  

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

16/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 3 năm 2021; Báo cáo số 140/BC-SKHCN ngày 28 

tháng 6 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện Đề tài cấp tỉnh "Đánh giá sinh trưởng 

và kỹ thuật trồng các loài cây phục vụ công tác trồng rừng sản xuất và đề xuất 

biện pháp kinh doanh hiệu quả" do Trường Đại học Lâm nghiệp chủ trì thực hiện, 

PGS.TS Nguyễn Minh Thanh làm chủ nhiệm đề tài.  

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt yêu cầu.  

 Điều 2. Đề tài được thanh lý hợp đồng sau khi báo cáo kết quả đã hoàn chỉnh 

và nộp lại cho cơ quan quản lý (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai).  

 Việc công bố và sử dụng kết quả Đề tài được thực hiện theo các quy định 

hiện hành. 

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; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan; cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài (tại Điều 1) chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, KGVX.             

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-06T15:03:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Công Hoài<hoaitc.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2021-07-06T16:57:11+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Nguyễn Thị Thanh Lịch<lichntt.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-07-07T07:47:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-07-07T07:47:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-07-07T07:47:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




