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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt và công bố kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp

 cơ sở “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm

thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa”
____________________________________

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

C ă n c ứ Q u y ế t đ ị n h s ố 0 7 / 2 0 1 8 / Q Đ - U B N D n g à y 2 0 / 4 / 2 0 1 8 c ủ a Ủ y b a n 

n h â n d â n t ỉ n h K h á n h H ò a v ề v i ệ c B a n h à n h q u y đ ị n h q u ả n l ý nhiệm vụ khoa

học và công nghệ cấp cơ sở; 

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học

và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở

Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghi ̣của Trưởng phòng Quản lý Khoa học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ

tròn tại Khánh Hòa”.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Võ Thị Mỹ Dung - Viên chức Trung tâm

Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

- Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học

công nghệ.

- Xếp loại kết quả nhiệm vụ: Đạt

Điều 2. Trách nhiệm của các phòng/đơn vị:

1. Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng

dụng khoa học công nghệ:

- Công bố kết quả đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây

dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại

Khánh Hòa” trên Bản tin Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; trên



2

2

Website http://www.dostkhanhhoa.gov.vn của Sở Khoa học và Công nghệ và

Website  http://tamnongkhanhhoa.vn.

2. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ:

- Đề xuất tham mưu xây dựng nội dung và kinh phí để triển khai ứng dụng

kết quả đề tài vào thực tiễn phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương;

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn và chuyển giao “Quy trình kỹ thuật nuôi tôm

thẻ chân trắng trong hồ tròn” cho các đơn vị/địa phương khi có yêu cầu;

- Theo dõi và thực hiện báo cáo ứng dụng kết quả đề tài sau nghiệm thu về

Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giám đốc

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ và các đơn vị, cá nhân

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLKH.

   GIÁM ĐỐC

 Lê Vinh Liên Trang
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