UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 30/2016/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định v u n l và hực h n nh
v
hoa h c và c n n h
n địa àn nh V nh Phúc
UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 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;
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Căn cứ các Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) số:
07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm
vụ kKH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; số 09/2014/TTBKHCN ngày 27/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;
số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ
chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân
sách nhà nước; số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định việc đánh giá,
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân
sách nhà nước; số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014;
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Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 15/TTrSKHCN ngày 06/4/2016; Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật số 22/BC-STP ngày 29/01/2016 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về quản l và thực
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tr n địa bàn t nh nh Ph c".
Đ u 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày k và thay thế các
Quyết định của UBND t nh số: 40/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 quy định về
quản l và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; số 42/2006/QĐ-UBND ngày
22/6/2006 quy định triển khai ra diện rộng các mô hình KH&CN tr n địa bàn
t nh; số 24/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND t nh.

Chánh ăn phòng UBND t nh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có li n quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- ăn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH t nh;
- CPCT, CPVP;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH t nh;
- Báo P, Đài PT-TH, Cổng TTGTDT t nh;
- Trung tâm công báo t nh;
- CV: NCTH;
- Lưu: T, X3.
(ĐH b).
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

V

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
u n l và hực h n các nh
v hoa h c và c n n h
n địa àn nh V nh Phúc
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2016/QĐ-UBND
Ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chươn I
QUY ĐỊNH CHUNG
Đ u 1. Phạ v đ u ch nh và đố ượn áp d n
1. Phạm vi điều ch nh:
a) Quy định này áp dụng cho việc quản l và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp t nh và cấp cơ sở có sử dụng toàn bộ hoặc
được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước.
b) Các nhiệm vụ KH&CN li n quan đến bí mật quốc gia không thuộc phạm
vi điều ch nh của Quy định này.
c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng Quy định này để đánh giá,
nghiệm thu và công nghận kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN không sử
dụng ngân sách nhà nước.
2. Đố ượn áp d n :
a) Các tổ chức, cá nhân đề xuất, đăng k , thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp
t nh và cấp cơ sở có sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà
nước.
b) Các cơ quan, tổ chức li n quan đến công tác quản l nhà nước về hoạt
động nghi n cứu khoa học và phát triển công nghệ tr n địa bàn t nh.
Đ u 2. G
hích ừ n ữ
1. Danh mục nhiệm vụ KH&CN là bảng tổng hợp các đề tài, dự án n u r :
T n nhiệm vụ; họ và t n cá nhân, cơ quan chủ trì; mục ti u; nội dung chủ yếu;
dự kiến kết quả đạt được; địa điểm, thời gian, kinh phí thực hiện.
2. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN là văn bản pháp l được k kết
gi a Sở KH&CN với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (sau
đây gọi t t là Hợp đồng).
3. Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN là quá trình thẩm định, nhận
định các kết quả nghi n cứu so thuyết minh đề cương nhiệm vụ KH&CN được
duyệt, các nội dung của Hợp đồng hoặc văn bản giao nhiệm vụ KH&CN và các
tài liệu pháp l li n quan khác khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
4. Hồ sơ đăng k nhiệm vụ KH&CN bao gồm:
- Đơn đăng k chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
- Thuyết minh nhiệm vụ được lập theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ
quy định chung cho các l nh vực khoa học của nhiệm vụ KH&CN;
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- Tóm t t hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì nhiệm vụ (cho nh ng
trường hợp lần đầu tham gia nghi n cứu);
- L lịch khoa học của cá nhân chủ trì nhiệm vụ (cho nh ng trường hợp lần
đầu ti n tham gia nghi n cứu).
5. Các khái niệm: nhiệm vụ KH&CN, đề tài KH&CN, chương trình
KH&CN,... và các nội dung không n u trong quy định này, được hiểu và thực
hiện theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số
08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa
học và Công nghệ.
Đ u 3. Mã số nh
v KH&CN
Nhiệm vụ KH&CN được ghi theo nhóm k hiệu sau: XX/YYYYYY ZZZZ, trong đó:
1. K hiệu XX là nhóm 2 ch số ghi số thứ tự của nhiệm vụ theo số thứ tự
được ghi trong Quyết định ph duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN của Chủ tịch
UBND t nh hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong năm kế hoạch
(trường hợp có nhiều quyết định thì ghi số li n tiếp tiếp theo).
2. K hiệu YYYYYY là nhóm 6 ch số ghi theo phân loại t n nhiệm vụ
KH&CN như sau:
- Đề tài KH&CN k hiệu là ĐTKH P;
- Dự án KH&CN k hiệu là DAKH P;
- Chương trình KH&CN k hiệu là CTKH P.
3. K hiệu ZZZZ là nhóm 4 ch số ghi năm b t đầu thực hiện nhiệm vụ.
Đ u 4. Đ u
n để ổ chức, cá nhân đăn
chủ ì nh
v
KH&CN
1. Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân; có chức năng hoạt động phù
hợp với l nh vực chuy n môn của nhiệm vụ KH&CN; đủ điều kiện năng lực về
cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, khả năng phối hợp, triển khai nghi n cứu để
thực hiện thành công nhiệm vụ KH&CN.
2. Cá nhân chủ trì nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các y u cầu sau:
a) Có trình độ từ đại học trở l n, có chuy n môn đào tạo phù hợp và đang
hoạt động cùng l nh vực khoa học với nhiệm vụ KH&CN; có kinh nghiệm và
năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN và là người tham gia, đóng góp
chính trong việc tạo ra kết quả của nhiệm vụ KH&CN;
b) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ thời gian để
chủ trì thực hiện công việc nghi n cứu của nhiệm vụ KH&CN.
3. Tổ chức, cá nhân không được tham gia chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp
t nh, nếu tính đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn thành các quy định, nhiệm vụ
theo kế hoạch được ph duyệt, hợp đồng đã k kết mà không có lý do chính
đáng.
Chươn II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
M c1
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Đ u 5. Căn cứ, n uy n ắc xây dựn đ xuấ nh
v KH&CN
1. Căn cứ xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN:
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a) Định hướng nghi n cứu khoa học và phát triển công nghệ ưu ti n, các
nhiệm vụ KH&CN chủ yếu của t nh hoặc trung ương.
b) Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN của t nh.
c) Y u cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ; định hướng lãnh đạo, ch đạo
của T nh uỷ, HĐND, UBND t nh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch ng n
hạn, dài hạn hoặc đột xuất nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội của t nh.
d) Đề xuất của Hội đồng KH&CN t nh; của các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố; của các tổ chức KH&CN, các tổ chức, cá nhân và các
nhà khoa học trong và ngoài t nh.
2. Nguy n t c xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN:
a) Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả
tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường,... của t nh.
b) Đáp ứng các ti u chí của nhiệm vụ KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều
27 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.
c) Phải đảm bảo có giá trị về khoa học và thực tiễn, có tính mới, tính sáng
tạo, tính cấp thiết, khả thi, có địa ch ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và
được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ KH&CN hoàn
thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận
và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.
d) Có y u cầu thời gian (tính từ thời điểm hợp đồng đến thời điểm có kết
quả) phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ
KH&CN.
Đ u 6. Y u cầu đố vớ nh
v KH&CN
1. Y u cầu thực tiễn:
a) Có tính cấp thiết và tầm quan trọng, trực tiếp hoặc gián tiếp giải quyết có
hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo
vệ môi trường,... tr n địa bàn t nh;
b) Xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các chính sách, mô hình, giải
pháp trong l nh vực khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của t nh;
c) Tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng, có hiệu quả kinh tế - xã hội và
tác động đến sự phát triển của từng l nh vực kinh tế - xã hội;
d) Tạo tiền đề cho việc hình thành ngành nghề mới, góp phần chuyển dịch
cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, hiệu quả và phát triển bền v ng.
e) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân
sách nhà nước đã và đang thực hiện.
2. Y u cầu KH&CN:
a) Giải quyết các vấn đề KH&CN mới ở trình độ ti n tiến hơn so với địa
phương hoặc trong nước; có khả năng thay thế công nghệ nhập khẩu từ nước
ngoài; có tác động nâng cao trình độ công nghệ của ngành, l nh vực sản xuất khi
được áp dụng rộng rãi; tạo ra sản phẩm, công nghệ, bộ giống cây, giống con mới
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và có phương án khả thi để đưa vào sản xuất thử nghiệm và triển khai ra diện
rộng.
b) Góp phần nâng cao năng lực hoạt động KH&CN của t nh;
c) Trong l nh vực khoa học xã hội và nhân văn: kết quả đảm bảo tạo ra
được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn
trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát
triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.
3. Tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội:
a) Có khả năng huy động sự tham gia của các tổ chức KH&CN, doanh
nghiệp, các nhà khoa học trong t nh, trong nước hoặc từ nước ngoài;
b) Có địa ch sử dụng kết quả nghi n cứu KH&CN;
c) Đối với dự án: Công nghệ được sử dụng đảm bảo tính hợp pháp và có
xuất xứ từ một trong các nguồn sau: Kết quả của các nhiệm vụ KH&CN đã được
Hội đồng KH&CN t nh đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị áp dụng; sáng chế,
giải pháp h u ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KH&CN; kết quả
KH&CN từ nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có thị
trường ti u thụ sản phẩm; có phương án khả thi, tin cậy trong việc huy động
nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện dự án.
Sản phẩm của dự án góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của t nh và bảo
vệ môi trường, sinh thái.
4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN được quy định trong quyết định
ph duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN.
M c2
PHƯƠNG THỨC GIAO, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Đ u . Phươn hức ao nh
v KH&CN
Nhiệm vụ KH&CN được giao theo phương thức tuyển chọn qua Hội đồng
tuyển chọn và giao trực tiếp.
1. Phương thức tuyển chọn qua Hội đồng tuyển chọn:
a) Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ KH&CN, Nghị quyết của T nh ủy,
HĐND t nh, văn bản ch đạo của UBND t nh về xây dựng Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, Sở KH&CN thông báo, hướng dẫn trên Cổng
Thông tin Giao tiếp điện tử t nh, Website của Sở KH&CN và trực tiếp bằng văn
bản đến các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức KH&CN
để nghi n cứu, đề xuất nhiệm vụ KH&CN cần thực hiện trong năm kế hoạch.
b) Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ, xem xét, đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ và
cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ KH&CN. Tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ được
đánh giá “đạt y u cầu", báo cáo Hội đồng KH&CN t nh để tiến hành họp, đánh
giá và thống nhất danh mục nhiệm vụ KH&CN đề xuất tuyển chọn.
Hội đồng KH&CN t nh làm việc theo nguy n t c tập trung, dân chủ; các
phi n họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành vi n có mặt và các kiến
kết luận của Hội đồng phải được tr n 50% thành vi n có mặt nhất trí bằng hình
thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Các thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về
kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của hội
đồng. Các thành vi n hội đồng, chuy n gia (nếu có), thư k khoa học và thư k
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hành chính hội đồng có trách nhiệm gi bí mật về các thông tin li n quan đến
quá trình đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp.
2. Phương thức giao trực tiếp:
Để giải quyết nh ng vấn đề cần thiết về phát triển kinh tế - xã hội của t nh:
T nh uỷ, HĐND, UBND t nh giao trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, Sở
KH&CN tổng hợp, trình Chủ tịch UBND t nh ph duyệt hoặc ủy quyền cho
Giám đốc Sở KH&CN ph duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN theo phương
thức đặt hàng và trực tiếp giao các nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức và cá
nhân chủ trì thực hiện.
3. Căn cứ kết quả tuyển chọn của Hội đồng KH&CN t nh, Sở KH&CN
công khai tr n Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử t nh, Website của Sở KH&CN
và trực tiếp gửi văn bản cho các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KH&CN (đã tr ng tuyển hoặc được giao trực tiếp) hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Quy định này và nộp về Sở KH&CN trong
thời gian 10 ngày.
Giám đốc Sở KH&CN thành lập Tổ thẩm định thuyết minh đề cương
nhiệm vụ KH&CN.
4. Sau khi hoàn thiện thẩm định thuyết minh đề cương, Sở KH&CN tổng
hợp, trình cấp có thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Quy định
này quyết định ph duyệt danh mục, nội dung, quy mô, kinh phí các nhiệm vụ
KH&CN. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND t nh theo quy định của pháp
luật về nh ng nội dung thẩm định, tham mưu trình ph duyệt. Trường hợp cần
thiết, Sở KH&CN có quyền tham vấn kiến của các chuy n gia tư vấn độc lập
trước khi trình Chủ tịch UBND t nh.
Đ u 8. Quy ình ph duy các nh
v KH&CN
1. Chủ tịch UBND ph duyệt danh mục, kinh phí các nhiệm vụ KH&CN có
tổng kinh phí ngân sách t nh cấp từ 300 triệu đồng trở l n.
2. Đối với nh ng nhiệm vụ KH&CN có tổng kinh phí ngân sách t nh cấp dưới
300 triệu đồng, Chủ tịch UBND t nh uỷ quyền cho Giám đốc Sở KH&CN phê
duyệt.
3. Tổ chức và cá nhân trúng tuyển nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm hoàn
ch nh đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo quy định, gửi Sở KH&CN
trong thời hạn không quá 10 ngày tính từ ngày nhận được quyết định phê duyệt;
hồ sơ nhiệm vụ KH&CN được lập thành 07 bộ. Thuyết minh chính thức của
nhiệm vụ KH&CN phải được cơ quan chủ quản ph duyệt.
4. Giám đốc Sở KH&CN ph duyệt đề cương thuyết minh thực hiện nhiệm
vụ KH&CN theo quy định.
Quyết định ph duyệt danh mục và đề cương thuyết minh nhiệm vụ
KH&CN là căn cứ pháp l để cấp kinh phí và triển khai thực hiện.
M c3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Đ u 9. Hợp đồn hực h n nh
v KH&CN
1. Chủ tịch UBND t nh ủy quyền Giám đốc Sở KH&CN k kết hợp đồng
7

thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã được ph duyệt theo quy định Khoản 1,
Khoản 2 Điều 8.
2. Sau khi thuyết minh, đề cương nhiệm vụ KH&CN được duyệt, Giám đốc
Sở KH&CN k kết hợp đồng với tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN.
Mẫu hợp đồng nghi n cứu khoa học thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ
Khoa học và Công nghệ.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN, trường hợp gặp các yếu tố
khách quan ảnh hưởng đến tiến độ, nội dung, quy mô, phạm vi nghi n cứu,...
cần phải điều ch nh hợp đồng thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN
phải báo cáo cơ quan chủ quản và Sở KH&CN để được xem xét, điều ch nh hợp
đồng theo quy định.
4. Các quyết định ph duyệt và các văn bản có li n quan đến việc điều
ch nh là một bộ phận không tách rời của hợp đồng.
Đ u 10. Thực h n nh
v KH&CN
1. Căn cứ đề cương, thuyết minh được duyệt và hợp đồng đã k kết, tổ
chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN xây dựng kế hoạch thực hiện các nội
dung nhiệm vụ KH&CN, mở sổ nhật k ghi chép, phân công cán bộ, tổ chức
thực hiện theo nội dung, tiến độ được duyệt và thực hiện các báo cáo gi a kỳ,
cuối kỳ và khi hoàn thành.
2. Cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN phải lập báo cáo kết quả thực hiện
gi a kỳ, có xác nhận của cơ quan chủ trì gửi Sở KH&CN theo quy định tại Điều
11 Quy định này.
Đ u 11. Chế độ áo cáo, ể
a, á sá v c hực h n nh
v
KH&CN
1. Định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất (theo y u cầu của Sở KH&CN
hoặc cấp có thẩm quyền), tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN phải báo
cáo Sở KH&CN hoặc cấp có thẩm quyền về tiến độ thực hiện nhiệm vụ
KH&CN.
2. Sở KH&CN có trách nhiệm đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tiến độ thực
hiện nhiệm vụ KH&CN. iệc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo định kỳ 6
tháng, 1 năm và theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân chủ trì
nhiệm vụ KH&CN thực hiện không đ ng các nội dung đã được ph duyệt, k
kết; sử dụng kinh phí không đ ng mục đích,... thì Sở KH&CN có trách nhiệm
xử l theo thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp xử l theo quy định của pháp luật.
Đ u 12. Đình ch , hu
hợp đồn hực h n nh
v KH&CN
1. Giám đốc Sở KH&CN xem xét, quyết định đình ch thực hiện Hợp đồng
khi tổ chức, cá nhân chủ trì vi phạm một trong các trường hợp sau:
a) Các điều kiện quy định trong hợp đồng như: cơ sở vật chất, nguồn nhân
lực thực hiện,… không đáp ứng y u cầu, dẫn đến không có khả năng hoàn thành
hợp đồng;
b) Thực hiện không đ ng nội dung đã cam kết trong hợp đồng;
c) Sử dụng kinh phí sai mục đích;
d) Khi tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN vi phạm pháp luật.
2. Giám đốc Sở KH&CN xem xét, quyết định huỷ bỏ hợp đồng trong
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trường hợp việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, cá nhân gặp các yếu
tố khách quan như: thi n tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và các trường hợp bất khả
kháng khác dẫn đến không thể thực hiện hợp đồng.
3. Căn cứ quyết định đình ch hoặc huỷ bỏ thực hiện Hợp đồng, tổ chức và
cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán hợp
đồng theo các điều khoản đã k gi a các b n và quy định của pháp luật hiện
hành. Sở KH&CN có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND t nh việc đình ch ,
huỷ bỏ hợp đồng theo quy định.
Đ u 13. Đánh á, n h
hu ế u nh
v KH&CN
1. iệc nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN vận dụng theo quy định tại Thông
tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hồ sơ nghiệm thu gồm các tài liệu sau:
- Báo cáo tóm t t;
- Báo cáo chính;
- Các quy trình kỹ thuật công nghệ, các tài liệu, sơ đồ, bản đồ, ảnh tư
liệu,...;
- 01 đ a CD/USB sao chép kết quả nghi n cứu;
- Bi n bản nghiệm thu.
2. Nghiệm thu cấp cơ sở:
Thủ trưởng cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN quyết định thành
lập Hội đồng KH&CN cơ sở để tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu cấp cơ sở, tổ chức, cá nhân
chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoàn thiện hồ sơ, nộp cho Sở Khoa học và
Công nghệ (15 bộ) để tiến hành nghiệm thu cấp t nh. Hồ sơ nghiệm thu theo quy
định tại Khoản 1 Điều này.
3. Nghiệm thu cấp t nh:
Sở KH&CN quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu chuy n ngành và tổ
chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Hội đồng nghiệm thu gồm Chủ tịch và từ 6 đến 8 uỷ vi n. Thành vi n Hội
đồng nghiệm thu là uỷ vi n Hội đồng KH&CN t nh, các nhà khoa học, các
chuy n gia am hiểu về l nh vực của nhiệm vụ KH&CN và các nhà quản l . Khi
nghiệm thu phải có mặt ít nhất 2/3 ủy vi n trở l n.
Hội đồng nghiệm thu ch tiến hành nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN khi
hồ sơ nghiệm thu có đủ các tài liệu quy định tại Khoản 1 của Điều này.
4. Giao nộp sản phẩm KH&CN:
Sau khi nghiệm thu, tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KH&CN có trách nhiệm hoàn thiện các sản phẩm theo hợp đồng đã k kết và
giao nộp cho Sở KH&CN chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày nghiệm thu nhiệm
vụ KH&CN, gồm:
- Báo cáo nghiệm thu (bản chính) được ch nh sửa, hoàn thiện theo bi n bản
nghiệm thu và 01 bộ đ a CD/USB sao chép kết quả nghi n cứu;
- Bi n bản giao nộp các sản phẩm KH&CN và chứng từ thu hồi kinh phí
(nếu có) làm cơ sở để thanh, quyết toán kinh phí và thanh l hợp đồng thực hiện
nhiệm vụ KH&CN.
5. Công nhận kết quả nghi n cứu:
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Tr n cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu và sau khi hoàn
thành việc giao nộp đầy đủ, đ ng tiến độ các sản phẩm KH&CN, Giám đốc Sở
KH&CN quyết định công nhận kết quả nghi n cứu theo quy định hiện hành.
Đ u 14. Cấp phá , quyế oán nh phí và hanh l hợp đồn
1. Đối với nhiệm vụ KH&CN có thời gian thực hiện kéo dài (từ 02 năm
trở l n), việc cấp phát kinh phí có thể thông qua Quỹ Phát triển KH&CN t nh
theo quy định tại Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ
quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN.
2. Đối với nhiệm vụ KH&CN không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều
này, việc cấp phát kinh phí do Sở KH&CN thực hiện.
Kinh phí nhiệm vụ KH&CN giao thực hiện năm nào phải được quyết toán
theo ni n độ ngân sách năm đó và theo quy định hiện hành. Đối với các nhiệm
vụ KH&CN thực hiện trong nhiều năm thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ
KH&CN quyết toán hàng năm theo ni n độ ngân sách đối với số kinh phí thực
nhận và thực chi. Khi kết th c nhiệm vụ KH&CN, tổ chức, cá nhân chủ trì
nhiệm vụ KH&CN phải tổng hợp l y kế quyết toán từ năm đầu thực hiện đến
năm báo cáo đánh giá nghiệm thu kết quả.
3. Khi nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu, giao nộp sản phẩm và công
nhận kết quả, Sở KH&CN quyết toán tài chính và thanh l hợp đồng theo quy
định hiện hành.
Thời hạn hoàn thành hồ sơ quyết toán chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày
nghiệm thu.
Đ u 15. Ứn d n ế u nh
v KH&CN
1. Sở KH&CN công bố và đăng tải thông tin về kết quả nghi n cứu các
nhiệm vụ KH&CN tr n Bản tin KH&CN, Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử t nh
và các Website KH&CN của t nh; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp
huyện và các tổ chức, cá nhân li n quan tuy n truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN (trừ các nhiệm vụ KH&CN được quản l theo chế độ mật); chủ động
đề xuất với UBND t nh việc ứng dụng kết quả nghi n cứu KH&CN để các
ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân tham khảo, triển khai nhân
rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2. Sau khi nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu, cơ quan chủ trì, các tổ
chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm tham mưu, tổ chức
ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghi n cứu của nhiệm vụ KH&CN vào thực
tiễn; hàng năm lập báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng từ các kết quả nghi n
cứu nhiệm vụ KH&CN, báo cáo Sở KH&CN và UBND t nh theo quy định.
Chươn III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đ u 16. T ách nh
của Hộ đồn KH&CN nh
1. Tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN hàng năm phù hợp với định
hướng phát triển kinh tế - xã hội của t nh và theo các chương trình KH&CN của
Nhà nước.
2. Trực tiếp tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN và các tổ chức, cá
nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN để thực hiện trong năm kế hoạch.
3. Tham gia thẩm định thuyết minh đề cương và nghiệm thu nhiệm vụ
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KH&CN theo quy định.
4. Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động nghi n cứu khoa học hàng năm
theo quy định.
Đ u 1 . T ách nh
của Sở Khoa h c và C n n h
1. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức KH&CN,
cán bộ KH&CN trong và ngoài t nh đăng k , đề xuất nhiệm vụ KH&CN hàng
năm để tuyển chọn, ph duyệt hoặc trình UBND t nh ph duyệt theo phân cấp.
Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và quản l nhiệm vụ KH&CN.
2. Tham mưu, đề xuất ban hành quy chế, nguy n t c hoạt động cụ thể của
Hội đồng KH&CN t nh. Xây dựng, ban hành quy trình, nguy n t c, hồ sơ, thủ
tục, phương pháp tuyển chọn xác định nhiệm vụ; phương pháp kiểm tra, đánh
giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công
nghệ và quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Tổ chức hướng dẫn thực hiện thống nhất hệ thống biểu mẫu phục vụ
công tác quản l và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy
định của Bộ Khoa học và Công nghệ trong từng giai đoạn cụ thể.
4. Tổ chức thẩm định nội dung, đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN,
k kết hợp đồng, ph duyệt quyết toán kinh phí và thanh l hợp đồng theo quy
định này và các quy định pháp luật hiện hành.
5. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh
giá việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định.
6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ
quan li n quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN.
Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND t nh, Bộ Khoa
học và Công nghệ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tr n địa bàn
t nh.
7. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ
quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức,
cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Đ u 18. T ách nh
của ổ chức và cá nhân chủ ì nh
v
KH&CN
1. Tiếp nhận, quản l kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc, theo
d i, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thực hiện báo cáo định kỳ
theo quy định tại Điều 11 của Quy định này.
2. Trường hợp cần thiết, báo cáo, đề xuất với Sở KH&CN điều ch nh hợp
đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.
3. Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.
4. Tổ chức nghiệm thu, giao nộp sản phẩm, quyết toán kinh phí, thanh l
hợp đồng, bảo mật tài liệu, ứng dụng kết quả nghi n cứu nhiệm vụ KH&CN
theo quy định tại các Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Quy định này.
5. Cá nhân được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm:
a) Lập đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, báo cáo cơ quan chủ trì,
trình Sở KH&CN thẩm định, ph duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ
KH&CN do cơ quan chủ trì giao;
b) Sử dụng kinh phí đ ng nội dung, mục đích và đối tượng;
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c) Khi cần thiết có sự thay đổi, điều ch nh dự toán, báo cáo cơ quan chủ trì
trình Sở KH&CN xem xét, quyết định;
d) Lập hồ sơ quyết toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn của Sở
KH&CN và quy định hiện hành của Nhà nước;
e) Báo cáo đầy đủ, đ ng y u cầu, đ ng thời hạn kết quả thực hiện, tiến độ
giải ngân và chịu trách nhiệm về chứng từ, số liệu quyết toán kinh phí thực hiện
với cơ quan chủ trì và cơ quan quản l . Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và
việc khai thác, sử dụng các nguồn thông tin, tư liệu trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ KH&CN c ng như việc lưu gi , công bố, giao nộp và bảo mật các
thông tin, tài liệu, sản phẩm nghi n cứu có li n quan tới bí mật quốc gia theo
quy định hiện hành của Nhà nước;
f) Được hưởng quyền tác giả đối với kết quả nghi n cứu và dịch vụ chuyển
giao, ứng dụng kết quả nghi n cứu theo quy định hiện hành của pháp luật. Cùng
với cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm pháp l về kinh phí thực hiện nhiệm vụ
KH&CN.
Đ u 19. T ách nh
của các sở, an, n ành và UBND cấp huy n
1. Tạo dựng phong trào nghi n cứu khoa học, cải tiến công nghệ, áp dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống ở địa phương.
2. Ch đạo g n các nhiệm vụ thuộc chương trình KH&CN cấp Nhà nước,
cấp t nh với nhiệm vụ nghi n cứu của sở, ngành, địa phương mình; ch đạo việc
nhân rộng kết quả nghi n cứu của đơn vị vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
3. Tổng hợp, báo cáo kết quả các nhiệm vụ KH&CN, ứng dụng tiến bộ
KH&CN đã thực hiện trong năm; rà soát, tổng hợp, thẩm định và đăng k nhiệm
vụ KH&CN năm tiếp theo với Sở KH&CN.
4. Phối hợp với Sở KH&CN trong việc đôn đốc, theo d i, kiểm tra, giám
sát việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN của cơ quan chủ trì là
đơn vị trực thuộc.
5. Thành lập Hội đồng KH&CN cấp cơ sở để tổ chức thẩm định, nghiệm
thu các nhiệm vụ KH&CN do các đơn vị, cá nhân trực thuộc thực hiện ở cấp
t nh và cấp cơ sở.
6. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ
KH&CN triển khai các nội dung theo đ ng tiến độ quy định.
7. Chịu trách nhiệm về kết quả nghi n cứu và hiệu quả của các nhiệm vụ
KH&CN thuộc l nh vực quản l của sở, ngành, cấp huyện mình. Tổ chức kiểm
tra, đôn đốc ứng dụng, tuy n truyền nhân rộng các kết quả nghi n cứu.
Đ u 20. Đ u ho n h hành
1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn,
phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân li n quan thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng m c, các cơ quan, đơn vị, tổ
chức và cá nhân có li n quan báo cáo UBND t nh (qua Sở Khoa học và Công
nghệ) để xem xét, giải quyết./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã k )
N uyễn Văn T ì
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