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Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 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 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 01 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học
và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí
hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020”;
Căn cứ vào Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu
kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế, tổ chức và
hoạt động Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và
công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai
đoạn 2016 - 2020, mã số BĐKH/16-20”;
Căn cứ Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN
cấp quốc gia được thành lập kèm theo Quyết định số 3241/QĐ-BTNMT ngày 20
tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Chánh văn
phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó
với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”,
Mã số BĐKH/16-20.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng
dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần
quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững”, mã số BĐKH.09/16-20.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đắc Nhẫn
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Xếp loại: Đạt
Điều 2. Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau
khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã
được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng
kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế
hoạch - Tài chính; Chánh Văn phòng Chương trình Biến đổi khí hậu; Chủ nhiệm
nhiệm vụ, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- BCN Chương trình BĐKH/16-20;
- Lưu VT, KH&CN.
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