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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc dừng thực hiện dự án: “Sản xuất thử nghiệm chất phụ gia                            

để pha chế xăng sinh học” 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; 

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

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 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ; Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Khoản 1, Điều 41 Nghị định 

số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 4715/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, chấm 

dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch 

UBND  tỉnh Thanh hoá về việc Phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt VII, năm 2015; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

1569/SKHCN-QLCN ngày 17/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Dừng thực hiện dự án: “Sản xuất thử nghiệm chất phụ gia để pha 

chế xăng sinh học” do Công ty Cổ phần Bình Minh - Sơn Hà chủ trì thực hiện. 

Lý do dừng: Hồ sơ nghiên cứu phương án sử dụng thí điểm phụ gia không 

thông dụng BM-SH; để pha chế xăng sinh học Công ty Cổ phần Bình Minh-Sơn 

Hà còn thiếu những nghiên cứu cơ bản, cũng như chưa đủ cơ sở để Bộ Công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-08-2014-nd-cp-huong-dan-luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-220224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-70-2018-nd-cp-su-dung-tai-san-hinh-thanh-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-382075.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-70-2018-nd-cp-su-dung-tai-san-hinh-thanh-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-382075.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-70-2018-nd-cp-su-dung-tai-san-hinh-thanh-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-382075.aspx
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thương xem xét phương án sử dụng thí điểm theo quy định (theo ý kiến Bộ 

Công thương tại Công văn số 3315/BCT-KHCN ngày 27/4/2018). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

và các đơn vị có liên quan xác nhận các nội dung khoa học, sản phẩm khoa học 

và công nghệ đã hoàn thành; xác định kinh phí đã thực hiện, phương án xử lý 

sản phẩm, tài sản của dự án và thanh lý hợp đồng của dự án theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, 

Sở Tài chính; Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Minh - Sơn Hà và Thủ trưởng 

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

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH                                                                             

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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