
 

  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /QĐ-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2021 

    

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” 

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển 

giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông 

thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;  

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều 

chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình “Hỗ trợ 

ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;  

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng các 

dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2017;  

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 02 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án do Trung 

ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học 

và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (đợt 2);  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tại 

Công văn số 615/SKHCN-QLKH ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc đề nghị xin 
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gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi;  

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa 

phương và Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu Cúc hoa vàng 

(Chrysanthemum indicum L.) và Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum 

(Thunb.) Makino) theo GACP lấy nguyên liệu sản xuất trà thảo mộc tại tỉnh 

Vĩnh Phúc” do Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm và bao bì Vĩnh Phúc là tổ 

chức chủ trì đến hết tháng 11 năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm tổ chức triển 

khai dự án đảm bảo mục tiêu, nội dung kinh phí và sản phẩm của dự án như đã 

phê duyệt. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (Bà) chủ nhiệm dự án, Thủ trưởng tổ chức chủ trì dự án, 

Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Chánh văn phòng 

Chương trình Nông thôn miền núi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VPNTMN, ĐP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Giang 
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