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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 

- 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công 

nghệ vật liệu mới”, mã số KC.02/16-20 
 

 

BỘ TRƯỞNG  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 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 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học và công 

nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương 

trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số KC.02/16-20; 

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-BKHCN ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN 

năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, mã số 

KC.02/16-20; 

 



 



 


