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QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu  

khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2012 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

 
     Căn cứ Luật HĐND và UBND ngày  26-11-2003; 

     Căn cứ  quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân 

sách Nhà nước năm 2012; Biên bản số: 01/BB-UBND, ngày  02 tháng 05 năm 2012 về việc 

tổ chức Hội đồng khoa học xác định danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa và phát 

triển công nghệ tỉnh kế hoạch năm 2012; 

    Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh và Phó Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1. Nay phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012, gồm 16 đề tài, dự án với tổng kinh phí năm 

2012 là 1.658 triệu đồng (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí bố trí thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 

học và công nghệ kế hoạch năm 2012. 

Điều 3. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi Danh mục các đề tài, dự án nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2012 trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để tuyển chọn cá nhân và đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm 

2012. 

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Tài 

chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Kho bạc tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

KT. CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như điều 4; 

- TTr Tu,TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban VHXH-HĐDN tỉnh; 

- Lưu VT-TH.       


