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Bình Định, ngày 10 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh
Bình Định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh
Bình Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu phục vụ đăng ký
tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên
địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 806/QĐSKHCN ngày 05/8/2016 hết hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vận
dụng quyết định này để áp dụng, xây dựng và ban hành quy định đối với các nhiệm
vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tổ chức.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trưởng các
phòng, đơn vị liên quan của Sở Khoa học và Công và Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH.
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