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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2008/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07 tháng 9
năm 2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2014/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ðiều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHðT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của
Bộ Kế hoạch và ðầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, ñiều chỉnh
và công bố quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm
chủ yếu;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2030;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 290/TTr-SKHðT
ngày 14 tháng 02 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2030 với các nội dung chính như sau:
I. Quan ñiểm phát triển:
- Tập trung ñầu tư phát triển nguồn lực cho khoa học và công nghệ nhằm xây dựng
Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của
Vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung và cả nước, ñưa khoa học và công nghệ thực sự
trở thành ñộng lực trực tiếp và mạnh mẽ cho phát triển, nền tảng của công nghiệp hóa,
hiện ñại hóa của ñịa phương.

