UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 141/QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:
“Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và xây dựng chiến lược phát triển
hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025”.
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
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 14/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của
UBND tỉnh Quảng Trị 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 11/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của
UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của
UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt đề tài “Đánh giá nhu cầu thị trường lao
động và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025”;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề
tài: “Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và xây dựng chiến lược phát triển hệ
thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025” gồm các
Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu
khối lượng giữa kỳ đối với đề tài nêu tại Điều 1. Kinh phí tổ chức, hoạt động của
Hội đồng từ nguồn kinh phí quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hội
đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, các đơn vị có liên
quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

DANH SÁCH
Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài: “Đánh giá nhu cầu
thị trường lao động và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn
nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025”
(Kèm theo Quyết định số: 141 /QĐ-SKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2020
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị).
TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1

Ô. Trần Ngọc Lân

ThS. GĐ Sở KH&CN

Chủ tịch

2

Ô. Nguyễn Hữu Thắng

ThS. PGĐ Sở KH&CN

Phó Chủ
tịch

3

Ô. Tạ Sáu

ThS. TP QLKH, Sở KH&CN

Thành viên

4

Bà. Nguyễn Thị Thu

ThS. PTP NN, VP UBND tỉnh

Thành viên

5

Ô. Nguyễn Nhật

CN. CV P. KHTC, Sở KH&CN

Thành viên

6

Bà Phạm Thị Thái Linh

CN. KTT Sở KH&CN

Thành viên

7

Ô. Võ Văn Tâm

ThS. PTP QLKH, Sở KHCN

Thành viên

(Hội đồng gồm 07 thành viên)
Thư ký hành chính: 01 chuyên viên Sở KH&CN.

