
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     năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận kết quả thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh "Ứng dụng kỹ 

thuật sinh học phân tử phân tích giá trị  của Gen Growth Arrest Speccific 5  

(GAS5) trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày tại tỉnh Gia Lai"   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
ơ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 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 676/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt (Đợt 1) 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 2017;  

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

78/TTr-SKHCN ngày 11/12/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh "Ứng dụng 

kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của Gen Growth Arrest Speccific 5 

(GAS5) trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày tại tỉnh Gia Lai" do Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện và BS CKII. Nguyễn Đăng Bảo 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; Y tế; thủ trưởng các cơ quan có liên quan; cơ quan chủ trì và 

chủ nhiệm dự án (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, KGVX.             

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Kpă Thuyên 
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