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QUYẾT ĐỊNH
V/v ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:
Đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã
ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”
CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
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 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017
của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh;
Xét Biên bản của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá,
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được
thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 02 năm 2021 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh: Đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang”.
- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Sầm Hoàng Minh.
- Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.
- Đề tài đã được đánh giá và kết luận ở mức “Đạt”.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí
thực hiện đề tài theo đúng quy định.
2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy tiếp nhận
và có kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tế của Tỉnh.
3. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm lưu trữ,
tuyên truyền rộng rãi và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài.
Điều 3. Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ,
Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy, Chủ nhiệm
đề tài, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
kể từ ngày ký./.
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