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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận  

đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

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

 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa 

học và công nghệ, 

 Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập của tổ chức khoa học và 

công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; 

 Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND 

Tỉnh Hà Tĩnh, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-SKHCN ngày 28/11/2019 của Sở Khoa 

học và Công nghệ, về việc đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN 

của Viện phát triển công nghệ mới. 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và 

công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ sau đây: 

 Tên tổ chức: Phân Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững 

Giao thông Vận tải. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A.02-13 cấp 

ngày ngày 15 tháng 3 năm 2013. 

 - Địa chỉ: Số 16, ngõ 194, đường Nguyễn Trung Thiên, TP Hà Tĩnh 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Viện phát triển công 

nghệ mới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
   

    Nơi nhận: 
    - Như điều: 2 

    - TT-TK (để thông báo trên cổng TTĐT Sở) 

    - Lưu VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 
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