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Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

St,: 310/QD-UBND

Quáng Trj, ngày .Ztháng 4 näm 2021

QUYET DjM1
V vic Phê duyt nhim v khoa hçc và cong ngh cp tinh D tài "Nghiên
cuu khão nghim mt s6 giong thu& Ia yang có frien vng nhàm chçn gi&ig
phil h9p vil hoàn thin quy trinh k5 thut, tovñng san xut nguyen lieu hang
hóa tp trung tren dat cat pha nQi dong va dat cat yen bien tinh Quang Tq
UY BAN NIIAN DAN TINII QUANG TRI

Can thLuát Td chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015;
Can ct Luát Khoa hQc và Cóng ngh ngày 18/6/2013;
Can th Nghj djnhs 08/2014/ND-CP ngày 2 7/01/2014 cüa ChInh pith quy
djnli clii tiét và hwóng dan thi hành m(5t s diêu cña Ludt Khoa hQc và Cong ngh
Can cü Quyt djnh s6 11/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cüa UBND tinh
ban hành Quy die quán li các nhim vu khoa hQc và cong ngh cap tinh và cap
cc' trên dja bàn tinh Quáng Trj;
Theo dJ nghj cña Giám d6c SO Khoa hQc và Ong ngh tai TO trInh s
16/TTr-SKHCN ngày 13/4/2021
so

QUYET DNH:
Diu 1. Phé duyt nhim viii khoa h9c vâ cong ngh cp tinh thirc hin näm
2021 vài các ni dung sau:
1.1. Ten nhim vy: Nghiên cfru kháo nghim mt s ging thu6c lá yang
Co trin vc)n, nhäm chQn ging phil hcip vâ hoàn thin quy trInh k5 thi4t, to
vung san xuat nguyen 1iu hang hoa tp trung trên dat cat pha ni dong va dat
yen biên tinh Quãng Trj.
1.2. T chile, Ca nhân chü trI:
- To chüc chU trI: COng ty TNHH MTV BH Hoài Bão.
- Chü thim d tâi: KS. Phm Thj Chung.
1.3. Ni dung nghiên cfru:
vtthn ucim, chçn rung san xut vã h
- Khão sat dt dai, ch9n dt
tham gia thrc hin mO liIth;
- Nghien cmi hoan thiçn quy trrnh san xuat uam giong thuoc la ti cho;
- Xây dirng mO hInh khão nghim gi6ng thu& lá trên dt cat pha ni dng
và
yen biên cüa huyn Gio Linh, Quãng Trj dê chQn dirc giông thIch nghi
phü hçip thAt (din tIch 0,5 ha);
- Xây dirng mô hInh d nghiên thu và hoàn thin quy trInh san xuAt di trà
qua mô hInh khão nghim (din tIch 0,5 ha);
dôi vài giông thuc lá dä chQn
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- T chüc 01 Hi nghj du b& dánh giá k& qua các mô hInh;
- Nghin ciru hoàn thin quy trmnh phci hong gió, bâo quãn, phãn tIch dánh
giá các chi tiu ye chat krcmg thuôc lá yang nguyen 1iu;
- T chtrc HOi tháo khoa hçc iA' kin chuyên gia dánh giá v kt qua cüa
dê tài, djnh hithng phát triên cay thuôc lá trên dja bàn tinh trong thô'i gian tài.
1.4. Thôi gian thiyc hin: 24 tháng.
15. Kinh phi thuyc hin:
- Tong kinh phi: 466.926.0000 dng. Trong do:
+ Ngun sir nghip KH&CN tinh: 380.000.000 dng (Ba tram tam mzaii
triu a'ông).
+ Ngun khác (di üng cüa doanh nghip): 86.926.000 dng.
Diu 2. Phân cong thrc hin.

2.1. Chñ nhim nhim viii chju trách nhim trin khai thrc hin nhim vii
theo ding ni dung dê cucing thuyêt minh dä duccc UBND tinh phê duyt.
2.3. Ca quan chü trI thi,rc hin nhim vv tri,rc tip diu hành, tao diu kin
thun lçii cho chü nhim nhim viii và các cong sir thirc hin ni dung nghiên cfru
cüa d tài; chju trach nhirn theo dôi, kim tra, dôndôc chü nhirn nhirn vii
trien khai thrc hiçn cong viec theo fl)1 dung va tien dQ cua thuyet mrnh de tal da
phê duyt; chju trách nhim thanh quyt toán kinh phi thirc hin nhim vii theo
dung quy djnh hin hành.
2.4. Giao S& Khoa h9c và Cong ngh theo dôi, kimtra, don d& tInh hinh
thrc hin nhim viTi; Chü trI kiêm tra djnh k' và dt xuât qua trInh triên khai
thi,rc hin nhim vi; Thành 1p Hi dông KH&CN chuyên ngành dánh giá,
nghim thu kt qua cUa nhim vi theo dung quy djnh; Phôi hçip vài Sâ Tài
chInh t churc duyt quyêt toán nhim vi.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k.

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d6c các Sâ: Khoa hçc và Cong ngh,
Nông nghip và Phát trin nông thôn, Chü tjch UBND huyn Gio Linh, Giám
dôc Cong ty TNHH MTV BH Hoài Bao vâ ThU truOng các ca quan, dan vj và
cá nhãn có lien quan chlu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.i,t/
Noi nhn:
- Nhu Diu 3;
- Chü tjch UBND tinh (b/c);
- Luu: VT, KHCN.ft
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