
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả thực hiện  

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia  

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thành lập kèm theo Quyết định số 

27/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia “Nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp các giải pháp thu gom lưu giữ và 

khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng 

khan hiếm nước tỉnh Điện Biên”, mã số ĐTĐLCN-37/19 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Huy Vượng 

Tổ chức chủ trì: Viện Thủy công - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam  

Xếp loại: Đạt 

Điều 2. Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi 

các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được 

kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả 

đã tạo ra của đề tài được thực hiện theo các quy định hiện hành.  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Số:          /QĐ-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 



Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo việc tiếp nhận, phê duyệt phương 

án triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành và báo cáo kết 

quả ứng dụng hàng năm về Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Ông (bà) Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng 

điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ và Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Giang 
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