BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia và Tổ chuyên
gia đánh giá nghiệm thu đề tài KC.01.26/16-20 thuộc Chương trình “Nghiên
cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ
điện tử” mã số KC.01/16-20
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về 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 Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định hướng dẫn thi hành khoản 01 điều 41 Nghị định số
70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản
được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn
nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3880/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện của đề tài KC.01.26/16-20
thuộc Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ
thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” mã số KC.01/16-20;
Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số
26/2019/ĐTCT-KC.01/16-20 ngày 01/7/2019;
Theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà
nước và Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia và Tổ
chuyên gia đánh giá kết quả đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu
không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí

điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế” mã số KC.01.26/16-20, do Trung tâm Công nghệ
Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì và ThS. Lê Vĩnh Chiến chủ nhiệm.
Điều 2. Cử PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng làm Chủ tịch Hội đồng, đồng thời là
Tổ trưởng Tổ chuyên gia, GS.TS. Đỗ Hậu làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành
viên Hội đồng và Tổ chuyên gia có tên trong Danh sách kèm theo
Quyết định này.
Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
đánh giá, nghiệm thu kết quả của đề tài theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TTBKHCN ngày 30/5/2014 của 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 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN
ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hướng dẫn thi hành
Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy
định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các Ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Hội đồng, Tổ chuyên
gia, Chủ nhiệm Chương trình KC.01/16-20, Giám đốc Văn phòng các Chương trình
trọng điểm cấp nhà nước, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VPCTTĐ.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP QUỐC GIA ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
Tên đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI),
phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm
tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số KC.01.26/16-20
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BKHCN ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Họ và tên,
học hàm, học vị

năm 2021

Chuyên
ngành
/lĩnh vực

Đơn vị công tác

Chức
danh
trong
HĐ

1.

PGS.TS.
Huỳnh Quyết Thắng

Công nghệ
thông tin

Ban Chủ nhiệm
Chương trình KC.01/16-20

Chủ tịch

2.

GS.TS.
Đỗ Hậu

Quy hoạch
đô thị

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam

Phó
Chủ tịch

3.

TS.
Nguyễn Đăng Bình

Công nghệ
thông tin

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Uỷ viên
phản biện

4.

PGS.TS.
Lưu Đức Hải

Quy hoạch
đô thị

5.

PGS.TS.
Lưu Đức Cường

Quy hoạch
đô thị

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn
quốc gia, Bộ Xây dựng

Uỷ viên

6.

PGS.TS.
Nguyễn Ngọc Hóa

Công nghệ
thông tin

Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

7.

PGS.TS.
Trường Anh Hoàng

Công nghệ
thông tin

Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

8.

PGS.TS.
Hoàng Vĩnh Hưng

Kiến trúc

Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

Uỷ viên

9.

TS.
Trần Tuấn Ngọc

Viễn thám

Cục Viễn thám,
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Uỷ viên

Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, Uỷ viên
Tổng hội Xây dựng Việt Nam
phản biện

(Hội đồng gồm 09 thành viên)
Thư ký hành chính:
- Chuyên viên của Vụ Công nghệ cao
- Chuyên viên của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
Tên đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI),
phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm
tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số KC.01.26/16-20
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BKHCN ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

năm 2021

TT

Họ và tên,
Học hàm học vị

Chuyên
ngành
/lĩnh vực

Đơn vị công tác

Chức danh
trong Tổ
chuyên gia

1

PGS.TS.
Huỳnh Quyết Thắng

Công nghệ
thông tin

Ban Chủ nhiệm
Chương trình KC.01/16-20

Tổ trưởng

2

TS.
Nguyễn Đăng Bình

Công nghệ
thông tin

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tổ viên

3

PGS.TS.
Lưu Đức Hải

Quy hoạch
đô thị

Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ
tầng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Tổ viên

