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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả thực hiện  

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

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

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 23/2021/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT; 

 Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa 

học công nghệ cấp Bộ được thành lập theo Quyết định số 1046/QĐ-BNN-TCLN 

ngày 21/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp Bộ “Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-

Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng 

cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”. 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Văn Thành 

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

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. 
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng 

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ nhiệm nhiệm vụ, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BT Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu: VT, TCLN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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