U BAN NHAN DAN
TfNH BONG THAP
S& ,2S/2O2O/QD-uBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Doe Ip - Tr do — Hnh phüc
Dng Tháp, ngày,271 thang 40 nám 2020

QUYET D!NH
V vic ban hành quy djnh áp dyng cr ch h trçr trin khai
nghiên cfru, chuyn giao, frng dyng khoa h9c và cong ngh sir dyng
ngân sách nhà ntró'c trên dja bàn tinh Dng Tháp

U BAN NHAN DAN T!NH BONG THAP
Can c& Lut Khoa hQc và Cong ngh nám 2013,
Cán ci Luçt Td cht'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015,
Gän cü Luát Sia dcii, bd sung mt so' diu cia Lut T chc GzInh phi và
Luat To chtc chInh quyên djaphu'o'ng ngây 22/11/2019,
Can ci Nghf dfnh sd 08/2014/ND-op, ngày 2 7/01/2014 cüa GhInh phi quy
dfnh chi tiêt và huth'zg dn thi hành m5t sO' diu cia LzØt Khoa hQc và Cong ngh;
C!án cii' Nghj djnh so' 95/2014/ND-cp, ngày 17/10/2014 cüa O'zInh pith quy
dnh ye dáu tu và ccr cM tài chInh do'i vOi hoqt dcng khoa hQc và cong ngh;
Can c& Nghi dinh so' 70/2018/ND-CF ngày 15/5/2018 cia C'hInh pith quy
djnh viêc quán l, th dung tài san du'ov hInh thành thông qua vic trié'n khai
thrc hin nhiêm vy khoa hQc và cOng nghé th dyng vo'n nhà nu'óc,
án ct Thông tu lien tfch so' 22/2O11/TTLT-BTC-BIcJ-I'Nngay 21/02/2011
cia Bó tru&ng Bó Tài chInh, Bô tru'O'ng Bó Khoa hQc và Cong ngh v hzthng
dn quán lj tài chInh dO'i vái các c4i an san xuá't tlilr nghim dup'c ngán sách
nhà nu'ác h6 trr kinh phI,
Can ci Thông tu' so' 0 7/2014/TT-BKJ-IcN ngày 26/5/2014 cia Bó tru'mg
Bó Khoa hQc và Cong nghe quy dfnh trinh 4r, thi tyc xác djnh nhiêm vy khoa
hQc và cong ngh c4v quO'c gia th dyng ngân sách nhà nu'óc,
Cán ci Thông hr so' 09/2014/TT-BKJ-ICN ngày 27/5/2014 cia Bó tru'&ng
Bó Khoa hQc và Cong nghê quy djnh quán lj các nhim vy khoa hQc Va cong
ngh cá'p quo'c gia;
Can ct Thông he so' 11/2014/TT-BKJJCN ngày 30/5/2014 cza Bç5 tru'óng Bç5
Khoa hQc và Cong nghé quy dinh vic dánh giá, nghim thu két qua thrc hin
nhim vy khoa hQc và cOng ngh c4v quO'c gia th dyng ngán sách nhâ nu'o'c;
C'án c& Thông he sO 15/2014/TTBKTic1N ngày 13/6/2 014 cia Bç5 truáng
Bç5 Khoa hQc và COng ngh quy djnh trInh ty, thi tyc giao quyn sà hüu, quyén
sz'c dyng kIt qua nghiên czh khoa hQc và phát trién cong ngh si' dyng ngân
sách nhà nzthc;

Can c& Thông tie so' 14/2014/TT...B1J-JcN ngày 1
8/6/2014 cia Bó trieOng
B$ Khoa hQc Va
Cong nghê quy djnh v vic thu thç2p, dáng /, lu gi11 và cOng
bO thông tin ye nhiém vy khoa hQc và cOng ngh;
Can c& Thông tie sO 04/20 1 5/TT-BKJ-ICN ngày 1
1/3/2015 cza Bó tru'Ong
B5 Khoa hQc va COng nghê ye
,
quy dinh viêc ki6m ira, dánh giá diu chinh và
chám dá't hçip dOng trong qua trInh thyv hin nhim vy khoa hQc và cong ngh
cap quôc gia th dyng ngán sách nhà nieác,
Can ci Thông tie lien tjch sd 27/2015/TTLT-BKJ-JCNBTC ngày 3 0/1
2/2015
cza Bô trieO'ng
Bó Khoa hQc và COng nghê, Bó trieOng Bô Tài chInh quy djnh v
khoán chi thy'c hiên nhiêm vu khoa hQc và Cong ngh si dyng ngân sách nhà nieác,
Càn ci Thông ties6 O3/2O17/T7'-BKJ-IN ngày 0
3/4/2017 cza Bç5 fru6'ng
B$ Khoa hQc và CvOng nghé v viêc tha d6i, bO sung m5t sO' dku cüa Thông tie
sO' O7/2Ol4/J'BJçj-J ngày 26/5/2014 cüa B3 triethig Bç5 Khoa hQc và Cong
nghê quy djnh trInh ty', thu tyc xác dfnh nhiêm vy khoa hQc và cOng ngh cap
quO'c gia th dyng ngán sách nhà nieó'c;
Can c& Thông tie sO' 08/2017/TT-BKJ-Jcjs,i ngày 26/6
/2017 cza Bó trieOng
Bó Khoa hQc và Cong ngh quy dfnh tuyln chQn, giao try'c tiép tO' chtc Va cá
nhán th'c hin nhiém vy khoa hQc và cong ngh cap quOc gia th
dyng ngân
sách nhà nieóc;
Can ct Thông tie sO' 02/2020/TT-BKJ-JCN ngày 10/8/2020 cia Bô tru'àng
Bó Khoa hQc và Cong ngh hieó'ng dn thi hành Khoán 1 Diéu 41 Nghj dinh sO
70/2018/ND-Cp ngày 15/5/2018 cia ChInh phz quy djnh quán 1j5,
th dyng tài
san hlnh thành thông qua vic trién khai thy'c hin nhiêm vy khoa hQc và phát
tri6n cOng ngh th dyng vO'n nhà nieóc,
Theo d nghi cza Giám d6c S& Khoa hQc và Cong ngh tqi Ta trinh so
1 187/TTr-SKj-JN ngày 03/9/2020.
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh áp diing cor ch h trçY
trin khai nghiên ciru, chuyn giao, rng diing khoa hçc va cong ngh si ding ngân
sách nhà nuâc trén dja bàn tinh Dng Tháp.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiêu hrc thi hãnh k tr ngày 11 thàng 11 näm 2020
và thay th Quyt djnh s 39/2 015/QD-UBIs.D ngày 27/8/2015 cüa U' ban nhan
dan Tinh v ban hành quy djnh quãn 1 các nhim vi khoa hçc và cong ngh cp
tinh si'r diing ngân sách nhà rnróc trén ctja bàn tinh Dng Tháp; Quy& dlnh so
34/2 017/QD-uBNTj ngày 1 4/8/2017 U ban nhan dan Tinh quy djnh v quán 1
vã t6 chirc thirc hiën các nhiêm vi khoa h9c và cong ngh cap co s0 trén dja bàn
tinh Dng Tháp; Quyt djnh s 16/2 018/QD-UBND ngày 2
6/6/2018 U ban
nhân dan Tinh v vic si'ra dôi, b sung mt so diu Quy djnh ban hành kern
theo Quyt djnh s 39/2 015/QDuBrj ngày 27/8/20 15 cüa U ban nhân dan
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Tin1-I vá Quyt djnh s
1 211/QD-UBNDHc ngày 2 6/1 0/2016 cüa U ban nhân
dan Tinh ban hành Quy ch phi hop thg diing kt qua nghién ci.'ru khoa hQc sau
dánh giá nghiêm thu trên dja bàn tinh Dng Tháp.
Diu 3. Chánh Van phông U ban nhan dan Tinh; Giám dc S Khoa h9c
và Cong ngh; Thu tnrng các sâ, ban, ngành Tinh; ChU tjch U' ban nhân dan
huyên, thi xã, thành phd; cac t chcrc va cá nhan có lien quan chju trách nhim
thi hành Quy& djnh này./.1 W
Nyjnhân:
- Nhtr Diu 3;
- Van phông ChInh phü (1,11);
- B Khoa h9c và Cong ngh;
- Cxc kim tra van ban QPPL (BQ Tix pháp);
- TT/TU, TT/HDND, UBMTTQ\rN Tinh;
- CT, các PCT/UBND Tinh;
- Doan DBQH Tinh;
- Các sO, ban, ngành Tinh;
- LDVP/UBND Tinh;
- UBND huyn, thi xã, thành ph;
- Cong báo Tinh;
- Lixu VT, NC/KT (VA).

TM. U' BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
O CHU T!CH

-' -
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Thanh Hung

UcT BAN NHAN DAN

TfNH BONG THAP

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Bôc 1p - Tir do — Hnb phüc

QUY BINH
Ap thing co' ch h trq trin khai nghiên cü'u, chuyn giao,
ung diing khoa h9c và cong nghê sfr ding ngãn sách nhà nuo'c
trên dja bàn tnh Bng Tháp
(Kern theo Quyet djnh so ,25/2020/QD-UBND
ngày.21tháng 40 ndrn 2020 cza U3 ban nhán dan tinh Dông Tháp)
Chirong I
QUY B!NH CHUNG
Biu 1. IMi ttrçrng áp ding và phim vi diu chnh
1. Quy djnh nay áp dung di vâi các th chi'rc khoa h9c và cong ngh
(KkICN), cá nhân hoat dông KHCN, c quan nhà nuâc, các tO chüc, cá nhân
khác có lien quan.
2. Quy dinh nay quy djnh các nôi dung v xác djnh nhim v11
KHCN; tuyn
chon, giao trrc tiêp to chüc và cá nhân thuc hin nhiém vii KHCN; quân 1 nhim
vij KHCN; dánh giá, nghim thu kêt qua thirc hin nhim vi KHCN va mirc kinh
phI ho trq ti'r ngân sách nhà nuóc th1rc hiên nghiên cru, irng ding KHCN.
3. Các nhim vi KHCN dc bit, nhiêm vi KHCN theo Nghj djnh thix,
nhiêm vu KHCN thuôc các chisong trInh cüa Trung 1.rong, nhim vii K}ICN dixc
ho tr kinh phi theo chung trInh hgp tác quôc té và nhim viii K.J-ICN lien quan
den bI mt quôc gia không thuôc phm vi diêu chinh cüa Quy djnh nay.
Biu 2. Giãi thIch tr ngü'
1. Nhiém vu KT-IC'N câ'p tinh (sau day gpi tt nhim vii cp tinh) nêu trong
Quy djnh nay di.rc hiéu khi triên khai có nhiêu ni dung KHCN Co lien quan
nhau vâi quy mô kinh phi trên 300 triu dông drçc triên khai bang các hmnh thirc
nhis: Dê tài KHCN, Dir an san xuât thi'r nghiêm, Dir an KHCN, Chiscng trInh
KI-JCN, Dê an khoa h9c nhàm phiic v1i nhu câu phát triên kinh té - xA hi, an
ninh quôc phOng cüa dja phiicxng.
2. Nhim vy KI-ICW cá'p co' sà (sau day gçi tt nhim vii cp cor s&) là vn
d khoa h9c và cOng nghe can giãi quyêt nhàm phiic vii yêu câu phát trien
ngành, dja bàn cap huyn theo djnh hung chung cüa tinh vói quy mô kinh phi
tôi da 300 triu dông, &rc triên khai bang hInh thic Dê tài KHCN hoc Dr an
san xuât thir nghiêm.
3. C!ác hoat dOng KJTIC'N khác gm hoat dng nghiên ci'ru, thông tin,
thông ke, thà nghiêm, thixc nghim mO hInh irng dung nhàm giâi quyêt các van
d KHCN tai don vi, do thU truàng don vj chütrI phê duyt vói quy mô kinh phi
It horn 100 triu dOng bao gôm mt hoc mt so hoat dng nhu sau:
a) Nghien thu thI nghim khoa h9c, üng diing tin b k thut mOi tai các
to chüc nghien cüu, dào tao, cor s& y tê trên dja bàn Tinh.

b) Xây dmg mô hInh üng diing kt qua nghiên c1ru vào san xut, di s6ng.
c) Chuyn giao, cãi tin và phát trin cong ngh.
d) Các hot dng KHCN có lien quan dn hot dng sO' hthi trI tue, cung
cap thông tin, tu van, tp huân ye KHCN.
4. Cci quan chü quán nhim vy KJ-ICW theo Quy djnh nay là SO' KHCN
dric U ban nhân dan Tinh phân cap quân l.
5. Don vj quán lj nhim vy KI-ICN theo Quy djnh nay là phOng Quãn l
khoa h9c di.rçxc Giám dôc SO' KHCN giao nhim vi quãn l ho.t dng triên khai
thixc hiên nhiêm vu KHCN trên dia bàn.
6. Dcin vj chü trl là t chirc chrçic Co quan có thm quyn tuyn chçn hoc
giao trirc tiép thirc hin nhim vi KHCN.
7. Chi nhiêm nhiêm vy là cá nhân dixie tuyn ch9n hoc giao trirc tiêp
thi.rc hiên nhiêm vu KHCN.
Chiro'ng II
YEU CAU DOI vOi NHIEM \T(J KHCN
Diu 3. Tiêu chI và yêu cu di vói nhiêm vtj cp tinh
1. Nhim vi cp tinh phài dáp irng các tiêu chI quy dlnh tai Khoân 1 Diu
2?, Nghj djnh so 08/2 014/ND-Cp ngày 27/01/2014 cüa ChInh phü và các yêu
câu Cu the nhi.r sau:
a) Co tInh cp thit rO rang, phü hçip vói djnh htràng nghiên ciru, irng
ding cüa Tinh.
b) Không trüng 1p v ni dung so vâi các nhim vi1 KITICN dâ và dang
thisc hiên.
c) Các kt qua thixc hiên nhiêm vu KHCN phài có dja chi üng diing, áp
dung vào san xuât, dO'i song, an ninh, quôc phOng; có tác dng tIch c1rc den phát
triên khoa h9c và cong ngh, kinh té và xâ hi cüa các cap, các ngành nói riêng
và cüa tinh nói chung.
d) ThO'i gian thirc hin nhim vii KHCN cp tinh:
- Di vói d tài khoa h9c, dr an san xut thi'r nghim, d an khoa hçc thO'i
gian thrc hin không qua 36 tháng.
- Di vO'i dr an KHCN thôi gian thirc hin tr 03 dn 05 nàm.
- Di vâi chiiong trInh KHCN thO'i gian thc hin tir 05 dn 10 nàm.
- Tnr&ng hçp dàc biét có nhiu ni dung, cn thO'i gian thirc hin dài hon
quy djnh neu tren, U' ban nhân dan Tinh xem xét, quyet djnh.
d) Ngoài các yeu cu nêu tren, d6i vâi d tài khoa h9c, dir an thà nghiêrn,
dê an khoa h9c, chixong trInh KHCN, dir an KHCN phài dáp 1rng mt sO yêu câu
quy djnh tai Khoãn 2, Khoãn 3, Khoân 4, Khoân 5 Dieu nay.
2. Yêu cu Cu th di vO'i d tài cp tinh
a) Kt qua nghiên cthi cn dáp 1rng các yeu cu sau:
- Phü hap vói muc tiêu cüa chixang trInh, dir an khoa h9c cüa tinh, nu d
tài thuc chucing trInh hoc dir an khoa h9c.
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- V nghia khoa h9c phãi dam bão tInh rnOi, tInh tiên tin v cong ngh.
-V
nghia thuc tin: trirc tip hoàc gop phn quan trçng giãi quyt
nhüng van de cap bach cüa san xuât và dii song... có khã nàng tác dng vâ ãnh
hithng lan den phát triên kinh tê - xä hi cüa Tinh.
- Co tInh kha thi: sr phü hçip v thai gian nghién ciru, kinh phi nghiên
ct'ru, nàng hrc khoa hçc cOng ngh trong nuâc có the thrc hin &rçYc.
b) Yêu cu v cong ngh và san phm khoa h9c:
- Cong ngh hoc san phm KHCN dir kin có trin v9ng 1&n to sir chuyn
biên ye nng suât, chat krong, hiu qua và có nhu câu cüa san xuât, dai song.
- Cong ngh hoc san phm KHCN
tiên tiên và tInh Irng diing cao.

a

dng mu dam bâo tInh mói, tInh

- Cong ngh hoc san phm KHCN sn sang chuyn sang giai don san
xuât thi'r nghim trong san xuât và däi sOng.
c) Di vói d tài thuôc các linh virc khác, kt qua cn dáp lrng mt trong
các yêu câu sau:
- Dixa ra lun ci.'r khoa h9c cho vic giãi quyt vn d thrc tin trong
hochdjnh va thuc hin dixang lôi, chü triicng cUa Dãng, chInh sách phát triên
kinh té - xâ hii, pháp lut cüa Nhà nixâc.
- San ph6 KHCN dam bâo tInh môi, tInh tiên tin thông qua các cong b
trén các tp chI khoa h9c chuyên ngành và có nghTa quan tr9ng dôi vâi phát
triên kinh té - xã hi tai dja phucing.
3. Yêu cu ci th di v&i dir an thir nghim cp tinh
a) Dii an phãi cO xut xi'r t& mt trong các ngun sau:
- K& qua cüa các d tài K}JCN dâ dixçc Hi dng KHCN các cp dánh
giá nghim thu và kiên nghj áp dicing.
- Sang ch, giái pháp hthi Ich, san phm khoa hçc diiçc giâi thu&ng khoa
hçc cOng ngh.
- K& qua KHCN tü ntiâc ngoài, tin b k thut dã diiçic các t chüc có
thâm quyên thâm djnh, cong nhn.
b) TInh khâ thi phãi dam bào các diu kin nhu:
- Co s1r phü hçp vâi nàng 1irc KHCN trong nithc và phü hçip vói miic tiêu
cüa chtxcing trInh, dr an khoa h9c cüa Tinh, nêu dr an thir nghim thuc chuong
trInh hoàc dir an khoa hoc.
- T chirc du kin chü trI là doanh nghiêp hoc t chac KHCN cO lTnh virc
hoat dng hoc nhiêm vii phü hçip vai vic nghiên c1ru và san xuât các san phâm
cüadtrán.
- CO phuong an tin cy trong yiêc huy dng các ngun tài chInh, trong do
các nguOn tài chInh ngoài ngân sách can duçc xác nhn tài trçi hoc bào dam.
- Duçic thj tnthng chp nhn hoc Co thj truang tiëu thit san phm cüa dir an.
- Cong ngh hoc san phm KHCN tao ra dam bào tInh n djnh quy mô
san xut tha nghim và kha thi trong phát triên san phâm a quy mO san xuât
hang bat.
4. Yeu cu di yói d an khoa hoc cp tinh
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a) Giai quy& nhüng vn d khoa h9c mang tInh lien ngành, huy dng
nhiêu nguôn hrc, có tam quan tr9ng dôi vói phát triên kinh té - x hi cüa Tinh.
b)K& qua nghiên cru dáp ng yéu cu cung cp lun cr khoa hQc cho vic
giâi quyêt van dê thrc tiên trong hoach djnh chInh sách và thirc hin chñ truong,
giâi pháp cüa lAnh do Tinh trong phát trién kinh té - x hi tai dja phuong.
5. Yêu cu di vâi chwng trInh, dir an KHCN
a) Kt qua KHCN tao ra dáp ing djnh hi.ràng phát trin cüa tinh nhu: phát
triên tiêm lirc KHCN, phát triên cong ngh ru tiên hoc mt
linh vlrc trçng
diem trong giai doan 05 nàm hoc 10 nàm; phát trién các sn phâm chü hrc cüa
tinh hoc phiic vi chiicing trInh mllc tiéu quOc gia.
b) N,i dung bao gm nhüng vn d KHCN dáp ü'ng yêu cu cüa nhim vii
KHCN cap vüng hoc cap quôc gia, phü hçp vâi nguôn 1irc KHCN trong ni.róc.
c) K& qua có tinh mói, tInh tién tin cüa khu vrc, có khâ nàng irng ding
cao, dáp ñng dixçc các miic tiêu cüa chisong trInh.
.A
A
h.
•
Dieu 4. Yeu cau doi
voi• nhiçm
vt1 cap co' so'
1. Các nhim vi c.p Co s& thro'c phê duyt cho thrc hin khi dáp lrng diiçc
các yéu câu chung sau day:
a) Giãi quyt nhng vn d cp thit cüa ngành, cüa dja bàn co si.
b) Dy dü ni dung theo mu hi.ràng dan, có tInh tiên tin, tInh khâ thi,
phiic vii nhu câu cap thiêt cüa don vj; kêt qua th?c hin có khâ näng nhân rng.
c) D xut nhim vi phâi có miic tiêu, ni dung và giâi pháp t chirc,phi
hcip thrc hin rO rang; phixang pháp nghiên ciru phü hçp; san phâm dir kiên có
tiéu chI cu the.
d) Th?ii gian thirc hin không qua 18 tháng. Tmng hçxp dc bit do U' ban
nhân dan Tinh quyêt dnh.
so

A

A

2. Yéu cu di vói d tài KI-JCN cp co si
a) Phâi xut phát ti'r yéu cu giãi quyt vn d c.p thit tai dja phirnng,
djnh hiiâng, kê hoach phát trien ngành.
b) San phm nghién ciru có nghTa thi& thirc di vth phát trin kinh t xâ hi tai dja phuang, mang tInh thirc lien dê phô bién, nhan rng.
c) Co sir câi tin v nàng su.t, cht hrçing, hiu qua.
3. Yêu cu di vói d tài khoa hoc xA hôi cp co s&
Ngoài các yêu cu tai nêu tai Khoãn 2 Diu nay, kt qua nghiên ciu cUa d
tài khoa h9c hi cap co s& phái dê ra 1u.n cü khoa hçc d co quan chuyên ngành
có the lam can cir ban hành nhthg giãi pháp phic vii phát trién kinh tê - xâ hi tai
dja phixong.
xa

4. Yêu cu dM vói dir an thir nghim Cap co s
a) Cong nghé hoàc san phAm cüa dr an xut phát tr:
- K& qua nghiên cthi cüa d tãi KHCN, tin b k thut dä disçc cOng nh.n
hoc dâ duc dánh giá, nghim thu và kien nghj triên khai áp dicing.
- Kt qua khai thác sang ch; san phm KHCN khác.
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b) Cong ngh tao ra có tInh khá thi, tInh mâi so vâi cong ngh hin có và
có khâ näng áp dung, nhân rng trên dja bàn.
c) Co khã näng huy dng duçic ngun kinh phi di irng d thirc hin và có
dja chi 1rng diing san phâm.
d) San phm cüa dr an có khà näng mi rng quy mô và nâng cao nàng
suât, chat hxcing san phâm.
A
A
Dieu 5. Yeu cau
doi voi cac hott d9ng KHCN khac
A

Các hoat dông KHCN nêu tai Khoãn 3 Diu 2 Quy djnh nay ducic xem xét
ho trcY khi dat th.rc mt trong các yêu câu và diêu kin sau day:
1. Co tinh tiên tin so vOi diu kiên hiên tai.
2. Khi thxyc lrng dung có khã näng mang lai igi Ich khác bit.
Chirong III
YEu CAU 001 vOi TO CHUC VA cA NHAN
CHU TRI TRIEN KHAI NHIM VJ KHCN
Diu 6. Yêu cu di vri t chü'c chü trI nhiêm vu
1. La t chüc Co tu each pháp nhân duçic thành 1p theo quy& djnh cüa co
quan CO thâm quyên, có dàng k hoat dng KHCN ho,c có chirc näng hot dng
phü hqp vói linh vrc, ni dung nhim vii dir kiên triên khai.
2. Co dü diu kiên v nhân 1irc, thit bj và co si vQt chtt cn thit d thirc
hin hoc phôi hçp vói to chiLrc, cá nhân khac cO dO diêu kin trién khai nghiên
cru, chuyên giao irng diing két qua vào thirc té.
3. T chi'rc khOng ducic tuyn ch9n, xét ch9n chO trI thirc hin nhim v
KHCN khi vi pham mt trong các ni dung sau:
a) Dn thñ dim np h so chixa quyt toán kinh phi hoc hoàn trã dy dO
kinh phi thu hôi theo hçip dông thirc hin các nhim vii KHCN trixrc day.
b) Chi.ra np h so d nghj dánh giá nghim thu nhim vii KHCN dugc
giao chO trI, kê ttir ngày kêt thOc thi gian thrc hin nhim vii theo Hçp dOng,
bao gôm Ca thai gian diicic gia han (nêu
ma không có kiên chap thun cOa
Co quan quàn ly.
c) Chi.ra hoàn thành vic dàng k, np, lu'u giü các kt qua thrc hin
nhim vii KHCN có sr ding ngân sách nhà nirâc dixgc giao chU trI.
d) Co sai pham dn dn bj dInh chi thrc hin ngoâi vic phài hoàn trà kinh
phi cho ngãn sach nhà ni.róc theo quy djnh hin hành, së không disgc tuyên chn
hoc giao trirc tiêp thirc hin nhim vii KHCN trong thii gian mt (01) näm, tInh
tr th?ñ diem có két 1un cOa co quan có thâm quyén.
A
A
Dieu 7. Yeu cau
dot voi ca nhan chu nhiçm nhiçm viii
1. Yéu cu chung:
a) CO dO nàng hrc t chrc trin khai các ni dung nghiên ciru và dam bào
CO th?ii gian thirc hin nhim vi KHCN di.rgc giao.
b) Là ngiii chO trI hoc tham gia chInh xây drng thuy& minh và báo cáo
tOng hqp ket qua trién khai thirc hin nhim vii KHCN.
co)

A
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c) Co khâ näng lien kt, phi hçip vâi don vj khác trong trin khai thirc hin
nhim v KHCN d.rçic giao.
2. Ca nhân chü trI nhiêm vi cp tinh phài dáp 1rng dng th&i các yêu câu sau:
a) Co trInh do ti'r dai hoc tth len.
b) Co chuyên mOn hoc vj trI cOng tác phü hçp, dang boat dng trong
cüng lTnh virc vâi nhiém vii KHCN it nhât nàm (05) näm, tInh den thai diem np
ho so.
3. Ca nhân chü tn nhim v cp co sO' phài dáp O'ng dng thO'i các yêu cu sau:
a) Co trInh d ttr cao ding trO' len.
b) Co It nht 02 nàm Cong tác lien tic và hin dang hoat dng có lien
quan den linh virc chuyên mon cüa nhim vii däng k thirc hin.
4. Ca nhân không diiçic tuyn ch9n, xét giao trirc tip lam chü nhim
nhiêm vu KHCN khi thuôc mt trong các truO'ng hqp sau day:
a) Dang lam chO nhim nhim vi cp tinh, cp so sO' trên dja bàn Tinh.
b) Np h so d nghj dánh giá nghim thu nhim vii KHCN do mInh lam
chü nhim chm sau 30 ngày den 06 tháng s không ducic tuyên chpn, giao tr%rc
tiêp thirc hiên nhim vi trong thôi gian là 01 nArn, ke tir ngày két thüc th?yi gian
theo Hqp dông, bao gOm thO'i gian duçc gia han (nêu
c) Co nhiêm vu KHCN thrac giao lam chü nhim bj dánh giá nghim thu
müc "khóng dgt" sê không dxçc tuyen ch9n, giao trirc tiêp trong thO'i gian là 02
nàm kê tt'r khi có ket lun cüa Hi dông dánh giá nghim thu.
d) Co vi pham dn dn bj dInh chi thrc hin nhim vii së khOng dixccc
tuyên chon, giao trrc tiêp thc hin nhim vii khác trong thO'i gian 03 näm kê tir
khi có Quyet djnh dInh chi cüa co quan có thâm quyên.
co).

a

Chtro'ng IV
HQI BONG TII VAN KHCN VA
LAY KIEN TII VAN BQC LJP
.A

A

A

Bieu 8. Thanh 1ip H91 dong tu' van KHCN
1. Hi dng tu vn KHCN (sau day gi tat là Hi dng tu' vá'n) cónhim
vu ti.r van viêc xác djnh nhiêm
tuyen ch9n, xét duyt ho so giao tnrc tiep th?c
hin và dánh giá nghim thu nhim vii KHCN.
2. Giao Giám dc SO' KHCN ra quyt djnh thành 1p HOi dng tix van phü
hçip vâi lTnh vrc hoc ni dung chuyen ngành cüa nhim vi KHCN.
3. Ca nhân tham gia Hi dng tix v.n bao gm: các chuyen gia KHCN,
nguO'i lam cOng tác quàn l KHCN, ngixO'i lam cOng tác khoa h9c thuc các
ngành, linh virc tniên khai và th huO'ng ket qua nghien ciru.
Biu 9. Tiêu chun, thành phn, cr cu Hi dng tir vn
1. Tiêu chun thành viên Hi dng tx vn bao gOm:
a) Chü tjch, PhO Chü tjch Hi dng (nu có) là nhà khoa h9c có chuyên
mOn sâu, am hieu và CO nhieu dóng gop thuc linh virc nghiên c1ru hoc lãnh dao
cüa co quan chü quãn nhim vii KHCN.
vv,
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b) US' viên phân bin là chuyén gia KHCN có chuyên mon sâu, am hiu và
có nhiêu dóng gop trong 11th vrc nghiên c1ru.
c) Các US' viên HQi dng là ngui lam cOng tác quàn KHCN, cOng tác
lS'
chuyên mOn ye khoa h9c thuc co quan quãn IS' nhà nu&c, don vi san xuât - kinh
doanh và các to chüc khác có lien quan den 11th v1rc nghiên ci'ru.
2. Thành phn và s 1uçng Hi dng tu van:
a) Di v9i nhiêm vii cp tinh: Hi dtng tu vn có tr 07 dn 09 thành viên,
*
gôm: Chü tjch, Phó Chü tjch (nêu co), 02 US' viên phân bin và các U5' viên Hi
dông, trong do có 01 U5' viên lam thu kS' khoa h9c. Riêng Hi dông tu van xác
djnh dr an KHCN, chucmg trmnh K}ICN có t1 09 den 11 thành viên, gôm Chü
tjch, Phó Chü tich, có ti'r 02 den 03 US' viên phán bin và các US' viên Hi dông,
trong do có 01 US' viên lam thu kS' khoa h9c.
b) Di vói nhim vi cp cci sâ: Hi dng tu vn có 05 dn 07 thành viên
gOm: Chü tjch Hi dOng, 02 US' viên phãn bin, 01 thành viên lam thu kS' khoa
h9c Va CáC US' viên Hi dông.
c) Các thành viên dã tham gia Hi dng tu vn xác djth thim vi dt.rçc uu
tiên mon tham gia Hi dông tu van tuyên ch9n, xét duyt hO so giao trgrc tiêp, Hi
dông tu van dáth giá nghim thu. Trong tnronng hqp can thiêt, có the moni 01
chuyên gia dang cOng tác ti cci quan chü trI thim v11 lam Uy viên Hi dông.
3. Nhüng trtxonng hcTp sau khOng di.rcc tham gia Hi dng:
a) Ca nhân däng kS' chü nhim hoc tham gia thirc hin thim vii KHCN.
b) Nguoni dang bj xir pht do vi phm hành chinh trong hott dng KHCN
hoc dang bj truy ciru trách thim hInh s1r hoc dã bj kêt an ma chua ducic xóa
an tich.
c) Vo hoc chng, cha, mc, con, anh, chj, em rut cüa chU nhim, thành
viên chIth tham gia thrc hin nhim viii hoc nguoni có quyên và lçii Ich lien
quan khác.
d) Ngu&i có bang chirng xung dt lçii Ich vOi chü nhim hoc t chirc chü
trI nhiêm vu.
4. Co c.0 Hi dng gm:
a) CO It nht 50% thành vien là các chuyên gia có chuyen mon phü hçp
vâi ni dung nghiên cru triên khai cüa nhim vi.
b) CO khOng qua 50% thàth viên là các chuyen gia v kinh t, can bO
quãn IS' di din cho các cci quan quãn IS', to chirc chuyen ngàth, doanh nghip
cO khã näng 1.rng diving kêt qua nghien c1ru và các to chirc khác cO lien quan den
11th virc chuyen mon cüa nhim vii.
Diu 10. Trách nhim, quyn hn cüa thành viên Hôi dng tir vn
1. Nghien ciru h so, tài 1iu do Sâ KHCN cung cp, chun bjni dung tu
van theo yêu câu va glri kien nh.n xét bang van bàn theo tirng hO so den Sâ
KHCN trong phin h9p HQi dng.
2. Dáth giá, chm dim h so mt each dc 1p, trung thirc, khách quan
và cOng bang; chju trach nhim ca than ye ca
kiên tu van cüa mInh và trách
thim tp the ye két Iun chung cüa Hi dOng.

S'

S'
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3. Các thành viên Hôi dng có trách nhirn giü bI mt v các thông tin
lien quan den qua trInh tu van, không dugc cung cap thông tin ye kêt qua tu van
trixóc khi cong bô chInh thüc, không dtrçc sr diing két qua tu van trái quy djnh
cüa pháp luat ye sâ hQu trI tue.
4. Diiçic quyn yêu cu S KHCN, t chirc chü trI và chü nhiêm d tài, dir
an cung cap các tài lieu can thiêt phic v1i cho vic tu van.
5. Chü tjch, Phó Chü tjch Hôi dng, U' viên phãn bin và Thu k khoa
hçc ngoãi trách nhiêm và quyên hn cüa thânh viên hi dong nêu t?i khoân 1, 2,
3 và 4 cüa Diêu nay con cO trách nhiêm sau:
a) Chü tjch Ht5i dngphi hçip vói Si KHCN quyt djnh thôi gian hçp và
chü trI các phiên h9p Hi dOng; xác nhn vic hoàn thin ho so nhim vi theo
kiên két 1un cüa Hi dông (khi can thiêt).
b) Phó Chü tich Hi ctng diu hành phiên h9p Hi dng trong tru1ng hcp
Chü tjch Hi dông yang mat.
c) Các U' vién phãn bin có trách nhim th,m djnh, nhn xét, dánh giá
sau ye ni dung can ti.r van va gi:ri phiêu nhn xét cho S KHCN vào phiên h9p
cüa Hi dông.
d) Thu k khoa h9c giüp Chü tjch Hi dng ghi chép các kin thâo 1un
ti các phiên h9p, xay drng và hoàn thin biên bàn theo kiên két 1un cüa chü
trI phiên hçp Hi dông.
Diu 11. Phirong thtrc lam vic cüa Hi dng tirvân
1. Hi dng tu vAn lam vic theo nguyen tc dan chü, khách quan, trung
thirc, tuân thu pháp lut va dao dirc nghê nghip.
2. Tài lieu diicic gài dn các thành vien Hi dng It nhAt 05 ngày lam vic
truc phiên hçp Hi dông.
3. Phiên h9p cüa Hi dng tu vAn phâi có mt It thAt 2/3 s thânh viên cüa
Hôi dông, trong do phãi có ChU tjch hoc Phó Chü tjch và It nhât 01 U' viên phãn
biên. Y kiên bang van bàn cüa thãnh viên yang mt chi cO giá trj tham khào.
4. Phiên h9p cüa Hi dng tu vAn xác djnh dir an KHCN ho.c chuong
trInh KHCN phài có mt It nhât 3/4 so thành viên cüa Hi dông, trong do phãi
có Chü tjch hoc Phó Chü tjch và It nhât 02 U9 vien phân bin. Y kiên bang van
bàn cüa thành vien yang mt chi có giá trj tham khào.
5. Tri.thng hcip Chü tjch Hi dng yAng mat, Phó Chü tjch chü trI phien
h9p. Thu k9 khoa h9c ngoài nhim v U9 viên Hi dông cOn có nhim v11 ghi
chép các 9 kiên thào lun và 1p bién bàn phiên h9p cüa Hi dông.
6. ' kin cOa các thành viên Hi dng yà kin nghj cüa Hi dng phâi
duçic 1p thành van bàn; các 9 kiên két lun cüa Hi dông di.rçc thông qua khi có
trên 1/2 sO thành viên cüa Hi dông có mt biêu quyet nhât tn.
7. Các 9 kin khác nhau cüa thành yiên dixgc mix kHi dng hoc chü
tn phiên h9p tong hp dê Hi dông thão luan và biu quyët thông qua. Thãnh
vien Hi dng co th yêu cAu bão hxu 9 kin trong trung hp 9 kiên do khac
vâi ket 1un cUa Hi dông. Thành viên Hi dôngchju trách nhim cá nhân ye 9
kien cüa mInh và chju trách nhim tp the ye 9 kiên ket lun cüa Hi dông.
8

8. S& KHCN ci'r 02 chuyên viên lam thu k hành chInh có trách nhim
chuân bj day dü tài 1iu và các diêu kin can thiêt theo quy djnh phic vit các
phiên h9p cüa Hi dông.
9. S& KHCN xây dirng biu mau lam vic cüa Hi dng tu vn theo quy
djnh và huâng dan cüa B KHCN.
10.Kt qua lam vic cüa Hi dng tt.r v.n là Biên ban lam vic ghi dy dü, chi
tiét ni dung, tiên trinh và kêt lun cucc h9p, kern nhüng kiên nghj theo quy djnh.
11. Kinh phi phiic vçi hot dng Hi dng tu vn duçic ly t1r ngân sách sir
nghip khoa h9c hang nAm cüa Tinh.
Dieu 12. Then luçn lay y kien tir van dçc 1p
1. Vic 1y kin tu vn dc 1p chi áp ding di vói nhim vi cp tinh. '
kiên tu van dc 1p là can ctr bô sung dê S KHCN xern xét, dua ra các két 1un
cuôi cüng.
*A

A A

2. Khi cn thit, Giám dc S KBCN xem xét, quyt djnh vic ly kin
chuyên gia tu van dc 1p cüa 02 chuyên gia hoc 01 to chirc chuyên ngành khi
xáy ra các tri.thng hçp sau:
a) Hi dng không thng nht v kt qua tu vn.
b) Hi dng vi phm các quy djnh tti Quy djnh nay.
c) Co khiu nai, t cáo lien quan dn hot dng và kt lun cüa Hi dng.
3. Chuyên gia tu vn dc 1p phâi dáp rng các diu kin sau day:
a) Là chuyên gia, am hiu sâu v ni dung ly kin;
b) Co thâm nien cong tác trong cing ffnh vrc tu v.n t mithi (10) närn trâ len.
c) Co tu each dao di'rc tt, có nàng lrc hành vi dan s1r dy dü.
4. T chrc tu vn dc 1p phâi dáp 1rng các diu kin sau day:
a) Là t chrc có näng 1irc và kinh nghim trong dánh giá h so nhim vi
KHCN.
b) Co cht'rc nàng hot dng phü hçip và di ngü can b có trInh d cao trong
lTnh vrc nghiên ciru.
c) Co kinh nghiêm trong quân l hot dng KHCN hoc san xut san phm
tuong duong san phâm cüa dê tài, dir an.
Diu 13. Thu tizc ly kin chuyên gia tir vn dc 1p
Si KHCN Co trách nhim chun bj và glri các tài 1iu tâi chuyên gia hoc
tO chüc tu van dc l.p dé lay kiên gôm:
1. Cong van cüa Giám dc Si KHCN mi tix vn dc 1p dánh giá h so
dang k tuyên chpn, giao trrc tiêp.
2. Các tái 1iu chi'ra dirng dy dO thông tin d dua ra kin ttx vn dc lip.
3. Hai (02) phong bi dan sn tem buu din
ghi rO ten, dja chi ngui
nhân Giám dOc Sâ KHCN.
Diu 14. Trách nhim ella chuyên gia, t chfrc ttr vn dc Ip
1. Hot dng theo nguyen tc dan chO, tuân thu do due ngh nghip, dc
lip, trung thirc, khách quan và khoa h9c ella hot dng tu van.
2. Chju trách nhiém v kin tu vn ella minh.
va

ia
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3. GiQ bI mt các thông tin nhn duçic trong qua trinh hoat dng tu vn,
tth trung hçxp có thôa thun hoc pháp 1ut có quy djnh khác.
4. Thirc hin dy dü nghia vii theo quy djnh, thöa thun.
Chtro'ng V
xAc DJNH NHIEM VJ KHCN
A

A

A

,
Dieu 15. Tong hçrp nhu cau de xuat
nhiçm vy KHCN
1. Hang näm, trên co s& d xut dt hang cüa các chüc, s&, ngành Tinh,
US' ban nhan dan cap huyên, Si KHCN tong hcip thành danh mic dé xuât dt
hang nhim vii cap tinh, nhim vii cap cci s&.
2. Di vâi nhü'ng dxut dt hang nhm giãi quyt nhU'ng vn d cp bach
phic v11,phát triên kinh té - xâ hi cüa Tinh, cüa huyn hoc lien huyn, Sâ
KHCN tong hgp các dé xuât vào danh miic so b nhim v11 KHCN can triên khai.
Diu 16. Hoàn chinh danh muc nhiêm vu KIICN so' b
1. Sâ KHCN can cü vào djnh hii&ng phát trin KHCN hoac trên co s& lAy
kiên tham van cüa các s&, ngành chuyên mon có lien quan den nhng nhim
vu KHCN can triên khai de hInh thành danh muc nhiêm vu KHCN so b. Vic
lay kiên tham van chi can thiêt dôi vâi nhim vi cap tinh bang van bàn hoc
hInh thirc phü hçp khác.
2. Các nhim vu KHCN trong danh miic so b phâi dam bão dAy dü các
yêu to co bàn cüa nhim vii KHCN (miic tiêu, ni dung, san phàm dir kién, kinh
phI dir kiên, dja chi 1rng diving) và dáp rng ye yêu cau và tInh khã thi drc quy
djnh ti Chi.rang II cüa Quy djnh nay dé lam tài
to chüc phién h9p Hi dông
tii van xác djnh nhim vi1.
Diu 17. H9p Hi dng ttr vn xác dlnh nhim vy
1. Hi dng tix vAn xác djnh nhim viii KHCN có nhim v1i ti' vAn xác
djnh danh mllc nhiém vi KHCN dê xuât dt hang duçc Sâ KHCN hoàn chinh
thành danh muc so bô.
2. Tài
cüa phiên h9p Hi dng tr van xác djnh nhiêm vii KHCN cAp
tinh gôm:
a) D xuAt dt hang theo mu và kin tham vAn cüa chuyên gia hoc cüa
s&, ngành, cap huyn (néu co).
b) Danh muc so b các nhim v KHCN d xuAt dt hang.
c) TrIch lic chin lugc, k hoch phat trin kinh t - xã hi, quy ho?ch, k
hoach phát triên K}ICN va miic tiêu, nhim vii KHCN theo 11mg giai don cüa Tinh.
d) Các biu mu cAn thit theo quy djnh ph1ic v ni dung cuc hpp Hi dng.
d) Tai 1iu chuyên mon lien quan khác (nu co).
3. Kt qua lam vic cüa Hi dng tu vAn xác djnh nhim vii là Biên ban
kt qua lam viëc cUa HQi d6ng vã Danh mvc nhim vii KHCN cO day dü các yeu
to co bàn (xac djnh ten, m11c tiêu, san phâm drkiên, phuong thirc thirc hin
tuyên chçn hoc giao trirc tiêp) duçic Hi dOng thông nhât trong cuOc h9p và dé
nghj phê duyt.

S'
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Dieu 18. Nhiçm vy KHCN cap
thiet, dot xuat
1. Khi phát sinh nhim vii KHCN cp thit hoc dt xut do Lãnh do
Tinh u, U ban nhân dan Tinh giao, các don vj ducc giao nhim vii gui ho so
dé xuât nhiêrn vii KHCN (van bàn giao nhim v11, cong van dê xuât nhim vi
KHCN cüa to chirc chü tn, dê cisong nghiên ciru) ye S& KHCN dê trién khai
thirc hin theo phuong thüc giao tr%rc tiêp.
2. Nhiém vii KHCN cp tinh dt xut phic vii tInh hung cp bach, cOng
tác quàn 1 nhà nuâc &rçlc ixu tiên thirc hin trixâc. Quy trInh phé duyt nhim
vii KHCN dt xuât dirqc tiên hành ngay khi có yêu câu. Si KHCN có trách
nhim lam vic vói các co quan lien quan dê ru tiên phân bô kinh phi sau khi
thuyêt minh nhim vçt dixçic thông qua.
Diu 19. Phê duyt nhim vy KHCN
1. Thm quyn phé duyt nhim v1i KHCN
a) Di vâi nhim vu cp co s&: Giám dc S& KHCN có trách nhim xem
xét, phê duyt nhirn vii déxét giao tnjc tiêp chü trI thirc hin trên Ca sâ kêt qua
lam vic cüa Hi dOng tii van xác djnh nhim vii.
a) Di vói nhiêm vii cp tinh: Can Cu k& qua lam vic cüa Hi dng tij
van xác djnh nhim vi;i, Giám dOc Si KHCN 1p ho so trInh U' ban nhân dan
Tinh phê duyt danh mi;ic các nhim vi;i KHCN cap tinh dé tuyên ch9n hoc xét
giao trirc tiêp th?c hin.
A

2. H so trInh U ban nhân dan Tinh phê duyt có T? trInh và Các van bàn
kern theo gOm:
a) Quy& djnh thành 1p Hi dng tis vn XáC djnh nhim vu.
b) Biên bàn kt qua lam vic cüa Hi dng tu vn xác djnh nhim vi;i.
c) Danh mi;ic nhim vi;i KHCN d nghj phé duyt.
3. Can Cu h so d nghj phê duyt và trên co sà rà soát kt qua lam vic
cüa Hi dOng tu van xác djnh nhim vi;i cap tinh, U ban nhân dan Tinh xem xét,
phê duyt nhim vi;i KHCN cap tinh sau 10 ngày lam vic.
4. Trong 05 ngày lam vic, khi tip nhn k& qua phé duyt nhim vi;i, Si
KHCN cong bô cong khai thông tin ye nhirn vi;i KHCN trên cOng thông tin din
tu cüa Sà KHCN; dOng thui thông báo den tO chuc, Ca nhân duc ch9n giao tni;rc
tiep biet dê thirc hin hoc thông báo tuyen ch9n rng râi tren phuong tin thông
tin dai chüng dê tuyên ch9n to chuc, cá nhân có dü náng lrc triên khai thi;rc hin
nhiêm vu.
Diu 20. Ma s cüa nhim vy KHCN
Ma s cüa nhim v1 K}ICN do S KHCN cung c.p và ghi theo hi.râng
dn cüa B KHCN sau khi nhim vi;i ducic k hqp dOng tnien khai.
1. Ma s nhim vi;i cp tInh cithYc ghi nhir sau:
a) XX/YYYY-DTCN là k hiêu chung cho các d tài thuc lTnh vi;rc
KHCN.
b) XX/YYYY-DTXH là k hiu chung cho các d tài thuc linh vlrc khoa
hoc xâ hôi và nhân van.
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c) XXIYYYY-DATN là k hiu chung cho các dr an san xut thfr
nghim.
d) XX/YYYY-DA.KHCN là k hiu chung cho các dir an KHCN.
d) XX/YYYY-DAKH là k hiu chung cho các dé an khoa h9c.
e) XX/YYYY-CTKHCN là k hiu chung cho các chucing trInh KHCN.
2. Ma s nhim v11 cp co s& duçc ghi nhix sau:
a) XXIYYYY-DTCN-CS là k hiu chung cho các d tài cp cci sr thuc
lTnh vixc KHCN.
b) XXIYYYY-DTXH-CS là k hiu chung cho các d tài cp ca s& thuc
linh vixc khoa hoc xä hôi và nhân van.
c) XXIYYYY-DATN-CS là k hiu chung cho các dr an san xut thr
nghim cap c s&.
3. Quy cách và nghia cüa ma so nhim v1i:
- Nhóm XX là nhóm 2 chü s ghi s thir tir cüa các nhim vii KHCN dixçic
Sâ KHCN sap xêp theo thir tçr trong näm dixçic phê duyt.
- Nhóm YYYY là nhóm 04 chü s ghi nàm bt du thrc hin.
- Giüa nhóm ch s thu tix nhiêm vu vi nhóm chQ' s k hiêu nàrn diioc
phé duyt là dâu gch chéo; giQa nhóm chti so k hiu nàrn drçic phé duyt
vui nhóm các chü cai k hiêu loi hInh, linh virc nhim vii thirc hin là dâu
gch nôi.
ChtrongVl
XET DUYET HO SO BANG K TUYN CHQN, GIAO TRVC TIEP
CHU TRI THUJ'C HIIN NHIEM VJ KHCN
Diu 21. Nguyen tc tuyn chon, giao trirc tip t chfrc, Ca nhân thtrc
hiên nhiêm vu KHCN
1. Nguyen tc chung
a) Danh muc nhiêm vi KHCN dric tuyn ch9n, giao trirc tip phái duçyc
cap có thâm quyên phê duyt bang van bàn ti Diêu 19 cüa Quy djnh nay.
b) Danh mitc nhim vii KHCN, diu kin, thu tic tham gia tuyn chçn phài
duçyc thông báo cong khai trên cong thông tin diên tir cüa S& KHCN hoc trên các
phuong tin thông tin dti chüng khác trong thai gian 30 ngày lam vic dê to chirc,
Ca nhân tham gia tuyên ch9n chuân bj ho sci däng k.
c) Vic tuyn ch9n, giao trrc tip phâi bão dam cong khai, cong b&ng, dan
chü, khách quan; két qua tuyên chçn, giao trc tiêp phài ducc cOng bô cong khai
trén trên cong thông tin din tà cüa S& KHCN DOng Tháp hoc trên các phuong
tin thông tin di ching khác theo các quy djnh hin hành, trtr các nhim vi
thuc bI m.t quôc gia và dc thu phic vil an ninh, quôc phông.
d) Vic tuyn chn, giao trirc tip t chuc chü trI vâ cá nhân chü nhim
thixc hin nhim v11 KHCN phâi dixçc thrc hin thông qua Hi dông tii van
tuyên ch9n, giao trrc tiep.
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d) Vic dánh giá ho sodäng k tham gia tuyn ch9n, giao trçrc tiép &rçic
tiên hành bang each châm diem theo hthng dan cüa B KHCN &rçlc quy djnh
tai các nhóm tiéu chI cu the.
e) Mi cá nhân chi dixçic dàng k chü nhim mt (01) nhim vii KHCN.
g) Khuyn khIch vic hçip tác thirc hin gifla các th chrc, Ca nhân tham
gia tuyên ch9n nhäm huy dng duçyc tôi da nguOn lire ctê thic hiên nhiêm viii
KHCN.
2. Nguyen t.c tuyn ch9n
a) Dáp lrng các nguyen tc chung quy djnh ti Khoán 1 Diu nay.
b) Tuyn ch9n duçc áp diing di vOi nhim vij KHCN có nhiu th chi'rc và
Ca nhân dàng k, có khá näng tham gia thrc hin.
c) Di vâi nhftng nhim vi KHCN có tInh chit dc bit quan trçng và có
d bão mt cao sê do U ban nhân dan Tinh trrc tiêp tiên hành lira chçn to chüc
và cá nhân chü trI thrc hin theo phucing thrc riêng.
3. Nguyen tc giao trrc tip
Các nhiêm vu KHCN duoc giao trirc tiêp phâi dam bäo các nguyen täc
chung quy djnh ti Khoãn 1 Diêu nay dOng thai phãi dáp irng mt trong cac
tru&ng hçp sau day:
a) Nhim vi KHCN thuc bI mt qu& gia, dc thu phiic vi an nirth, quc phông.
b) Nhiêm vu KHCN cp thit, dot xut theo chi do cüa Tinh ui', U' ban
nhân dan Tinh.
c) Nhiêm v1i KHCN chi có mt t chüc däng k tham gia và có dü diêu
kin ye nhân lirc, chuyên môn, trang thiêt bj dé thirc hin nhim vii do.
Diu 22. Diu kin tham gia tuyn ch9n, giao trirc tip thtrc hin
nhiêm vu KIICN
Các t chirc, cá nhan dáp Ong yeu cu quy djnh t?i Chi.rong III Quy djnh
nay dêu cO quyên däng k9 tham gia tuyên chçn, giao trirc tiêp thrc hin nhim
vii KHCN theo chInh sách nay.
Diêu 23. H1 so dãng k tham gia tuyn ch911, giao trrc tip thrc hin
nhiêm vçi KHCN
so däng k tham gia tuyn chon, giao trçrc tip thirc hin nhim vii khoa
h9c vâ cong ngh gOm mt (01) ban ho so gOc (k ten, dóng dau trirc tiêp) và bay
(07) ban sao b ho so gôc (dóng dâu trrc tiêp). Thành phân ho so gOm có:
1. Ban sao Giây chüng nhn dàng k hott dng KHCN hoc ban sao van
ban quy djnh nhim vii, chirc näng hot dng phü hqp cüng lTnh virc chuyên
mon cüa nhiêm vu KHCN.
2. Dan däng k chü trI thrc hin nhim vç KHCN.
3. Thuyêt minh nhim vçi KHCN.
4. TOm tat hot dng KHCN cüa to chuc dang k2 chü tn nhim vii KHCN
và gui kern theo k& qua dánh giã hot dQng hang näm cüa to chic KHCN (neu Ca).
5. L ljch khoa h9c cüa cá nhân däng k chü nhim và các cá nhân dàng k
thrc hin chInh nhim vi KHCN cO xác nhn cüa co quan quãn 1 nhân si7r.
6. L ljch khoa hçc cOa chuyên gia nixâc ngoài kern theo giy xác nhn v
müc hwng chuyên gia (trurng hqp thue chuyen gia nithc ngoài).
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7. Van bàn xác nhn (theo mu) v sir dng cüa các t chirc dang k
phôi hçip thirc hin nhim v1i KHCN (neu co).
8. VAn bàn chirng minh v nAng liic KHCN, trang thit bj cüa don vj phi
hçp (nêu co) và khà nAng huy dng von ti's nguôn khac dé th%rc hin theo quy
djnh ti khoãn 9, khoân 10 Diêu 5 cüa Thông tu 08/2017/TT-BKHCN ngày 26
tháng 6 nAm 2017 cüa B trithng B KHCN (tmng hçip có huy dng von tü
nguôn khac).
9. Di vâi dir an san xut thu nghim: vAn bàn pháp 1 cam k& và giài
trInh khã näng huy dng von tr các nguôn ngoài ngân sách nba nisóc cüa to
chirc chü trI và các to chirc tham gia dir an).
10. Danh miic thit bj, may móc cn mua sm d thirc hin nhim vii
KI-ICN (neu co).
11. Phixang thirc np h so dAng k, thu t1ic ma và kim tra xác nhn tInh
hçip 1 cüa ho so tham gia tuyên ch9n thirc hin nhim vi KHCN thirc hin theo
quy djnh ti Diêu 6 và Dieu 7 cüa Thông tu 08/2017/TT-BKHCN ngày
26/6/20 17 cüa B trix&ng Bô KHCN.
Diu 24. Tài 1iu phiên hQp Hi dIng tir vn tuyn ch9n, giao tntc tip
Sâ KHCN có trách nhiém chun bj vA gui tài 1iu phiên h9p den tat câ
thành viên Hi dông gôm:
1. Quy& djnh thành 1p Hi dng tu vn tuyn ch9n, giao tr11c tiêp.
2. TrIch hc danh m11c nhim vii KHCN duçic phê duyt.
3. Bàn sao h so g& hoc bàn din ti.r cüa h so dng k tham gia tuyn
chQn hoc giao trirc tiêp theo quy djnh.
4. Các biu mu lien quan dn phiên hpp.
5. Tài 1iu lien quan khác.
Diu 25. H9p Hi dông ttr vn tuyn chQn, giao trrc tip
1. TrInh t1r, nôi dung lam vic và phuong thüc dánh giá h so cüa Hi
dOng tu van tuyên ch9n, giao trrc tiêp thrc hin theo hurng dan ti Diêu 11 và
Diêu 12 cUa Thông tu 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/20 17 cUa B truang B
KHCN.
2. Thu k khoa hoc hoân thin biên bàn lam vic cüa Hi dng.
Diu 26. X,r I kt qua lam vic cüa Hi dng tu' vn tuyn chQn, giao
triyc tip
1. Di vâi h so trñng tuyn sau khi có biên bàn lam vic cüa Hidng,
S& KHCN xem xét kêt qua lam vic cüa Hi dông có the lay kiên tu van dc
1p nêu ti Diêu 12, Diêu 13, Diêu 14 cüa Quy djnh nay hoc kiém tra thrc tê co
s& vt chat - k thut, nhân hrc và nAng hrc tài chInh cüa to chuc, cá nhân duoc
kiên nghj chü trl thirc hin nhim vi K}ICN (neu can thiet) tn.râc khi dê nghj U'
ban nhân dan Tinh ra quyêt djnh phê duyt kêt qua tuyên ch911.
2. Truang hçp nhim vii KHCN tuyn ch9n ma không có h so nào trüng
tuyên hoc ho so duc giao trirc tiêp thirc hin nhung không dáp ung yêu cau
theo quy djnh, can cu vào tInh cap thiêt cüa nhim vii, Giám dOe sa KHCN tiêp
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tiic cong tác tuyn ch9n, giao trirc tip hoc cho drng hay tham mixu drng
US'
ban nhân dan Tinh drng triên khai nhim vii theo phân cap nêu không khã thi.
3. Di vâi h so duçc d ngh giao trrc tip thirc hin, sau khi có biên bàn
lam vic cUa Hi dông, S& KHCN có trách nhim thông báo den tO chüc, cá
nhan duvc giao chü trI thirc hin biêt, hoàn chinh ho so theo két lun cüa Hi
dông dé tiên hành thâm djnh kinh phi. Thôi gian hoàn chinh ho so trong 20
ngày lam vic.
Biu 27. Phê duyt kt qua tuyn chçn
1. Trén co sà d nghj cüa Giám dc Sâ KHCN, US' ban nhân dan Tinh ra
quyêt djnh phê duyt to chüc và cá nhân dixçic tuyên chçn.
2. Sâ K}ICN thông báo k& qua tuyn ch9n dn t chirc, cá nhân trüng
tuyên va co quan quãn
trrc tiép cUa Ca nhân trüng tuyên chU nhim (tnrOng
hçip chü nhim nhim vi không thuc to chirc chü tn) sau khi có quyêt djnh phé
duyt trüng tuyên cüa US' ban nhân dan Tinh, dông thai thông báo trên trang tin
diên t1r cüa Si K}ICN.
3. T chüc và cá nhân trüng tuyn có trách nhim hoàn chinh h so theo
ket lun cüa Hi dông và giri Si KHCN trong thii hn 20 ngày lam vic kê tir
ngày nhn duqc thông báo kêt qua trüng tuyên.
4. Trong vông 15 ngày lam vic k ti'r ngày nhn dircic h so dâ duçic hoàn
chinh, Sâ KHCN Co trách nhim thành 1p Hi dông xét duyt ho so cho to
chirc, cá nhân trüng tuyên nhim vi KHCN.

iS'

Chirng VII
K HP BONG VA QUAN L QUA TR!NH
THU'C HIN NHIM VU KHCN
A
Bieu 28. Ky ket hqp dong
thrc hiçn nhiçm vi KHCN
1. Sau khi tip nhn Quy& djnh phê duyt dr toán kinh phi, t chüc chü tn
và chü nhiêm nhiêm vi hoàn thiên ho so, thuyêt minh nhim vii np li cho S
KHCN trong thyi hn 10 ngày lam vic dê kS' hqp dOng triên khai.
2. Thành phn h so lam can ci'r kS' hqp dng gôm:
a) Quy& djnh phé duyt t chirc, cá nhân trüng tuyn (tnràng hçip tuyn
chçn) hoc Quyêt djnh phê duyt nhim vi (tnli?Yng hqp giao trirc tiêp).
b) Thuy& minh nhim v dA hoàn chinh.
c) Quy& djnh phe duyt dir toán kinh phi cUa cp có thAm quyn.
d) ' kin tu vn dc 1p (tri.thng hçp CO t chüc ly S' kin tu vn dc lip).
3. Sâ KHCN CO trách nhim rà soát và k xác nhn h sodang kS' thirc
hin thim vii trong 05 ngày lam vic k tü khi tiêp nhn day dü hO so.
4. Khi h so dáp üng yeu cu, Sâ KHCN kS' hqp dng thirc hin nhim vii
KHCN trong 05 ngây lam vic.
5. Ni dung, diu khoân cüa Hçp dng nghiên clru thirc hin theo Thông tu
so 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 cüa BO tnr&ng B KHCN ban hành
"Mu hqp dOng nghiên ci.'ru khoa hc và phát tniên cong ngh".
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Dieu 29. Cong bo thong tin yeA nhiçm viii KHCN
Vic cong b thông tin v nhim vii KHCN thrc hin khi nhim vii duçic
k hqp dong triên khai, thông tin ye nhim vi KHCN bao gOm: Danh mvc các
nhim vii di.ra ratuyên chçn, giao trirc tiêp; két qua trüng tuyên thrçc thông báo
cong khai trên cOng thông tin din tü cüa Si K}ICN hoc trén các phung tin
thông tin dai chüng theo các quy djnh hin hành.
Diu 30. Ch d báo cáo và kim tra, giám sat vic thic hin
1. Djnh kS' 06 tháng môt 1n, hoc theo yêu cAu dt xut cüa co quan quàn
1 có thâm quyên, to chüc chü trI và chü nhirn nhim vçi K}ICN xây dirng báo
cáo tiên d hoàc báo cáo theo ni dung yêu câu g1ri ye S KHCN. Tri.rng hp
to chüc chütrI và cá nhân chü nhim nhim vii không báo cáo tién d dung quy
djnh tt'r 02 lan tr& len ma không có 1 do chInh dáng s bj di'xng cap kinh phi thrc
hién nhiêm vi và xir l theo các cam kêt ghi trong hçp dông nghiên c1ru.
2. S& KHCN chü trI, phi hqp vi các ngành lien quan, dja ph1xang noi triên
khai thrc hiên to chirc kiêm tra dinh k' hoàc dot xuât ye tiên dO thçrc hin, nOi dung
và tInh hInh sir dicing kinh phi cüa nhim vi KHCN theo hçip dOng dã k.
Diu 31. Diu chinh Hçrp ding nghiên cu'u trong qua trInh thijc hin
1. Vic diu chinh yu th cci bàn cüa nhim vi (ten, mlic tiêu, san phm
dir kiên) do co quan phê duyt nhim vi quyêt djnh trên co sâ tham milu cüa
don vj quãn 1 nhim vii KHCN.
2. Diu chinh nOi dung, phucing pháp, quy mô triên khai
a) Giao co quan chü quàn nhim vij KHCN xem xét diu chinh quy mO,
nOi dung, phucing pháp triên khai khi diêu kin thirc tê thay dôi; nhung phái dam
bào mic tiêu, kêt qua dir kiên dâ di.rçc phé duyt.
b) Khi cn thit diu chinh quy mô, nti dung, phucing pháp trin khai trong
thuyêt minh nhim v, to chic chü trI phOi hçp vi chü nhim nhim vu có van
bàn dé nghj gài S KHCN xem xét, chap thun mi ducic phép diêu chinh.
c) T chi'rc chü trI ph& hçp vâi chü nhiêm nhiém vu duçic chü dng diu
chinh các nOi dung sau:
- Diu chinh cá nhân tham gia d dam bão thirc hin t& miic tieu, san phm
cüa nhim vi dã di.rçic phé duyêt; vic thay dOi nay phài duçic sir dOng thun cüa
ngix?i disçc bô sung và thay the.
A

A

- Rut ng.n tin d, th?yi gian thirc hin thim vii, nhiing phãi dam bâo miic
tiêu, két qua dr kiên dâ ducic phé duyt.
- Kinh phi thirc hin nhim vu KHCN trong tng kinh phi duc giao
khoan theo quy djnh sau khi có kiên thông nhat cUa Sâ KHCN.
3. Diu chinh th?ñ gian thirc hin nhim vi
a) Trong qua trInh thrc hin, nu vi nguyen nhân khách quan khOng th
hoàn thành dung tién dO, chü nhim nhim vii và co quan thu trI có the dé nghj
gia hn thai gian thirc hin bang van ban gui Sâ KHCN.
b) Giao Giám dc S& KHCN xem xét, giãi quy& d nghj gia htn theo quy
dnh: mi nhim v1i chi ducic áp ding tOi da 01 (mOt) lan, thai gian gia han khOng
qua 1/3 thai gian thirc hin dã ghi trong Hp dông nghién ciru.
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c) Trueing hçp dc bit do US' ban nhân dan Tinh quyk djnh trên Co sâ d
xuât bang van bàn cüa S& KHCN.
d) Vic xem xét gia htn thii gian thirc hin nhim vi áp dicing theo quy
djnh tai Khoan 2, Khoán 3 Diêu 12 cüa Thông tu' 04/2015/TT-BKHCN ngày
11/3/2015 cüa B tri.thng B KHCN.
4. Thay di chü nhim, t chüc chü trI nhim vit
Vic thay di chü nhim, t chüc chü tn nhim vi do co quan phê duyt
nhim viii quyêt djnh, xuât phát tir yêu câu thirc tê, phài có kiên nghj bang van
bàn cüa don vi chü tn và chü nhiêm nhiêm vi, trên Co s& tham mu'u cüa don vj
quãn iS' nhim vi KHCN.
a) Thay di chü nhim nhim vi1 trong các trixông hçp sau:
- Chü nhim nhim vii di h9c tap, Cong tác dài han trên 06 tháng lien tc;
bj ôm dau, bnh tt hoc vI iS' do cá nhân không dü khà näng diêu hành triên
khai thrc hiên nhim v11 (co xác nhn iS' do, van bàn dê nghj chü nhim vi dixçc
s thông nhât cüa don vj chü trI).
- Chü nhim nhim vli không hoàn thành tin dt và ni dung theo dt
hang ma không Co iS' do chInh dáng, vi phm nguyen tàc tài chInh có ket 1un
cüa doàn kiêm tra, thanh tra, phài dInh chi nhim v1i, bj tir vong hoc mat tIch
trén 06 tháng.
- Chü nhim thim vi mâi phái dáp 1rng các yêu cu tai Diu 7 Quy djnh nay.
b) Vic thay di t chüc chü tn nhm tao diu kin thun lçii nht trong t
chüc và phôi hçip triên khai thrc hin nhim v1i KHCN hoc trong tri.r&ng hcip
sap nhp, chia tách, giài the to chirc chü trI nhim vi.
5. Diu chinh kinh phi
Khi cn thit diu chinh kinh phi thirc hin nhim viii phài có van bàn d
xuat cüa to chirc chü trI; Giám doe Si KHCN CO trách nhim xem xét và giâi
quyêt theo phân cap nhis sau:
a) Giám dc S& KHCN xem xét, phê duyt di vi trithng hçp diu chinh
tang kinh phi tôi da 300 triu dông.
b) Giao Giám dc S& KHCN lam thu t11c tham rnuu U5' ban nhân dan
Tinh xem xét, phê duyt dôi vOi trithng hqp kinh phi diêu chinh tang hon 300
triu dông.
6. Mci ni dung diu chinh trong Hgp dng nghiên ci.'ru phai du'qc ghi c1i
the, chi tiêt trong Phi 1ic Hçp dông và du'gc các ben kS' kêt de lam Co S1 thrc
hin và dánh giá, nghim thu sau nay.
7. Khi cO nhiêm vi KHCN bj dInh chi trong qua tnInh tnin khai thirc hin
cüa co quan có thâm quyen, Si KHCN xem xét, dê nghj xi'r iS' ho.c xü iS' ye tài
chinh theo quy djnh hin hành dôi vâi nhim vv không hoàn thành.
Chuong VIII
TO CH1C DANH GIA, NGHIM THU NHIM V1J KHCN
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Diu 32. Nguyen tc dánh giá
1. Co sô d dánh gia là can cü vào ni dung phé duyt nhim vii, hçp dng
nghiên ciru dã dugc k kêt và các nôi dung dánh giá nêu trong Quy djnh nay.
2. Dam bão tInh dan chü, khách quan, trung thirc và chInh xác.
3. Tin hành dung quy trInh, thu tic theo Quy djnh nay.
4. Can cir vào h so dánh giá, nghim thu.
5. Vic danh giá dixcic thirc hin theo hai cp gôm:
a) Tir dánh giá do don vj chü trI thrc hin.
b) Dánh giá chInh thi'rc do co quan chü quàn nhim vii thirc hin.
Diu 33. Phuo'ng thirc to chtic tr dánh giá
1. Dôi vâi nhim vi cap co sâ không bt buc t chi'rc Hi dng tir dánh giá,
thu trir&ng don vj chü trI có trách
hra ch9n hInh thirc tir dánh giá kêt qua
thirc hin nhim v tru& khi np ho so dê nghj dánh giá nghim thu chInh thrc.
a) H so tir dánh giá nhim V11
CO S gôm CáC tài lieu:
- Bàn sao Hcip dng nghiên c1ru và thuyt minh nhim vii.
- Biên bàn kim tra dinh k' tInh hinh thi.rc hiên.
- Báo cáo tng hçip kt qua thirc hin nhim vii.
- CáC san phm khác cüa nhim vi.i theo ni dung cüa hqp dng.
b) Vic t chirc dánh giá so b kt qua thrc hin nhim v1i cap co s& phài
dIIçYC ghi thành biên bàn dê dua vào ho so dánh giá nghim thu chInh thrc. Ni
dung biên bàn phài ghi rô kêt 1un ye vic dü diêu kin np ho so nghim thu
chInh thüc hoc kiên nghj bô sung, hoàn thin ho so truâc khi dánh giá nghim
thu chInh thüc.
2. Di vói nhiêm vi cap tinh, thu tnthng th chüc chü trI có trách nhim th
chüc Hi dông tir dánh giá két qua thirc hin nhim vii tnrc khi np ho so dánh
giá chInh thirc cho S KHCN. Kêt qua dánh giá di.rçc tong hçip thành biên bàn
và là mt thành phân trong ho so dánh giá chInh thüc.
3. Kinh phi t chirc Hi dng tir dánh giá nhim vii cp tinh duc 1.y tü' kinh
phi dâ duçc phê duyt.
4. H so tr dánh giá nhim vi cp tinh bao gm:
a) Tài 1iu bao gm:
- Bàn sao Hçip dng nghiên cinu và thuyt minh d tài, dii an kern.
- Danh sách thành viên thuc hiên (theo mu) có chtt k xác nhn cüa trng
thành vién.
- Báo cáo tInh hInh sir ditng kinh phi cüa d tài, dir an.
- Van bàn xác nhn và tài 1iu lien quan dn vic côngb, xu.t bàn, dào
tao, tiêp nh.n, si dung ket qua nghiên ciru cüa dê tài, dir an (nêu co).
b) San pham khoa h9c bao gOm:
- Báo cáo tng hçip kt qua và báo cáo torn tt thirc hin nhim vii.
- San phm KHCN vâi s6 hrçmg, chit hrçing theo hçp dng.
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- Các san phm trung gian: tài 1iu v kt qua do dac, kim djnh, dánh giá,
ban ye thiêt kê, so 1iu diêu tra... hoc so 1iu gôc (neu co).
- An phm dã cong b, xu.t bàn trong qua trInh thirc hin (nu co).
5. Chü nhim nhim vi có trách nhim np cho t chirc chü trI dy dü h
so dánh giá so b theo quy djnh tai Khoán 4 Diêu nay.
6. T chirc chü trI kim tra, xác nhn tInh dy dü và hp 1 cüa h so theo
quy djnh và g1ri tâi tirng thành viên hi dông truâc phiên hçp It nhât 05 ngày.
7. Vic t chirc tir dánh giá va cáo báo kt qua tr dánh giá phài hoàn
thành truc thai diem két thiic thrc hin thim v dxcc ghi trong hçip dông hoc
van bàn diêu chinh, gia han thôi gian thrc hin (nêu co).
Diu 34. Hi dng tr dánh giá nhim vti cp tinh
1. Hi dng tr dánh giá có trách nhim tu vn giüp thu trtrâng t chirc chü
tn trong vic dánh giá kêt qua thirc hin nhim vj so vâi hçp dông nghiên cru
và các vAn bàn thôa thun, diêu chinh (neu co).
2. S hxçng, thành phn hi dng tir dánh giá
a) Thu tru&ng th chüc chü tn quyt djnh thành ltp hi dng có t1r 05 dn 07
thành viên gOm Chü tjch, 02 viên phãn bin, 01 this kS' khoa h9c Va CáC viên.
b) S nguOi cüa th chi'rc chü trI nhim vi tham gia hi dng không qua
1/2 tong sO thành vien hi dOng; trong do có 01 ngix?i lam
viên phãn bin và
01 ngisOi lam this kS' khoa h9c.
c) Chü nhim nhim vii và các cá nhân tham gia tr1rc tip thixc hin nhim
vii không ducic lam thành viên cüa hi dông.
3. Yêu cu di vOi thành viên hi dng tir dánh giá:
a) Co chuyên mon phü hçp vOi linh virc nghiên ci'ru cüa d tài, dr an.
b) Co uy tin, sin sang tham gia HQi dng, lam vic vOi tinh thn trách
nhim cao, trung thrc và khách quan.
c) Chü tjch hi dng,
viên phân bin ngoài các diu kin trên phãi là
chuyên gia có kinh nghim, có trInh d chuyên mon và am hiêu sâu ye 1mb vi1c
nghiên ciru cüa dé tài, dir an.
d) Phisong thirc, trInh tir phiên hçp cüa hi dng tir dánh giá do SO KHCN
hirOng dan theo quy djnh cüa B KHCN.
Diu 35. Xir I5 và báo cáo kt qua tir dánh giá
1. Di vOi nhim vii dixcic d nghj dánh gia chInh thirc, chü nhim nhim
vu có trách nhim hoàn thin ho so theo Biên bàn h9p tir dánh giá; to chOc thu tn
có trách nhirn kiêm tra, giám sat và xác nh.n vic hoàn thin hO so gui ye so
KHCN dê chuân bj cho vic dánh giá chinh thOc.
2. TrixOng hçp k& qua t1r dánh giá kt qua thirc hin nhim v11 chira duçic
de nghj dánh giá chInh thüc, có the disçc xem xét gia han thOi gian dé hoàn thin
các ni dung nghien ciru khi dáp üng các dông thii quy djnh sau:
a) Nhim vii chisa duqc gia hn 1n nào tnong qua tnInh th?c hin.
b) Phài có kin nghj gia han duqc nêu trong biên bàn t1r dánh giá và dtxqc
to chüc chü trI d nghj bAng vAn bàn gOi SO KHCN.
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c) S KHCN xem xét và thông báo kt qua v vic gia han trong thai han
10 ngày ké tr khi nhn dizgc dê nghj.
d) Sau thii gian gia han (nu co), vic tr dánh giá dixçic thirc hin Iai theo ni
dung và trInh tr cüa Quy djnh nay nhixng không qua 01 Ian dôi vOi môi nhim vi.
3. Si KHCN can cir vào h s tii dánh giá d xem xét, xi'r 1 theo quy djnh
hin hành.
Diu 36. Dánh giá chInh thü'c thrc hin nhim vi cp tinh
1. Vic dánh giá chInh thüc k& qua thrc hin nhim v1i duqc thông qua
Hi dông tix van KHCN dánh giá nghim thu cap tinh.
2. Dánh giá chInh thüc kt qua thrc hin nhim v1i chi tin hành dôi vi
các nhim vii dä hoàn thành dánh giá s b và &rVc to chüc chü trI thông nhât
dé nghj dánh giá chInh thüc bang van bàn.
3. Giao Giám dc Sâ KHCN th chirc dánh giá chInh thic kt qua thirc
hin nhim vi KHCN khi nhn di.rcic ho sci dê nghj.
4. Di vâi các nhim v có kt qua nghiên cüu là các san phm có th do
kiêm duçyc (ké Ca phân mêm may tInh...), thI tInh xác th%rc cüa các thông so k
thuQt và tài 1iu cong ngh di.rçic thâm djnh bi To chuyên gia trithc khi Hi
dông hçp phiên dánh giá chInh thirc.
Diu 37. Thm djnh san phm cüa To chuyên gia
1. T chuyên gia do Giám dc S& KHCN quy& djnh thành lap, có trách
nhim kiêm tra, thârn dinh d tin cay, tInh xác thrc, mirc chat lucing các san phâm
nêu xét thây can thiêt.
2. Thành phn, cor d.0 To chuyên gia
a) T chuyên gia có tr 03 dn 05 thành viên gm các thành viên cüa Hi
dOng và các chuyên gia ngoài Hi dông (nêu can thiêt). Thành viên To chuyên
gia phâi là ngithi cüa co quan quân 1 KHCN, các chuyên gia có kinh nghim,
am hiêu sâu, có chuyên mon phü hçp vth 1mb virc nghiên cthi.
b) T chuyên gia do Chü tjch hotc Phó Chü tjch Hi dng hoc ng1.thi
düng dâu dan vj quãn 1 nhim v1i KHCN lam To tru&ng.
3. Phuang thüc và trInh tir lam vic cüa TO chuyên gia do Sà KHCN
hixâng dan theo quy djnh B KHCN.
4. Trách nhim cüa T chuyên gia:
a) T chirc th.m djnh và báo cáo k& qua th.m djnh trithc khi t chüc dánh
giá chInh thirc.
b) Kim tra, thm djnh d tin c.y di vOi tài 1iu, miu hin 4t, các san
phâm cüa nhim vçi; than djnh ye tInh xác thrc cüa các thông so k5' thu.t và tài
1iu cong ngh thông qua vic kiêm tra so nht k, các phuong pháp nghiên c1ru,
phuong pháp diêu tra khão sat, phuong pháp tInh toán và k thut dã si'r ding, các
quy trInh nghiên ciru, thI nghim, tInh dai din cüa các mâu thI nghirn... Trên co
sâ ho so dánh giá, khão sat hin tru&ng (nêu cO), dôi chiêu vâi yêu câu cüa Hçp
dông nghiên cru và l.p báo cáo thâm djnh theo mâu do S& KHCN soan thâo.
c) Báo cáo thm djnh giri v S KHCN It nht 02 ngày lam vic truOc
phiên hçp dánh giá cüa HOi dông bao gOm nhung ni dung chü yeu sau:
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- Mrc d hoàn thành ni dung, khi luçing theo Hqp dng.
- Mrc d hoàn chinh và d tin cy cüa tài 1iu cong ngh.
- Mirc do hoàn thành và tinh xác thirc cüa các chi tieu co bàn cüa các san
phâm cüa dê tài, dr an so vói yêu cau dã ghi trong Hçip dông.
Diu 38. Ho so dánh giá chInh thü'c
1. H so dánh giá chinh thirc nhim v1i cp tinh gm:
a) Van bàn d nghj cüa t chüc chü trI nhim vit g1ri S& KHCN.
b) Biên bàn hop tr dánh giá k& qua thirc hin nhim v11.
c) Báo cáo tr dánh giá kt qua th%rc hin nhim v11.
d) Các tài 1iu, sn phm có trong h so tir dánh giá nêu tai Khon 4 Di&i 33 Quy
djnh nay dã ducic bô sung hoàn thin theo két 1un nêu trong Biên ban hop dánh giá so b.
2. T chirc chü trI, chü nhiêm nhim vi Co trách nhim np 01 b ho so
dánh giá chinh thüc bàn gôc (co dóng dâu, chQ k tr%rc tiêp) và 01 bàn din t11
(dng PDF, không cài bão met) bao gôm các tài 1iu nêu ti Khoãn 1 Diêu nay gui
ye S& KHCN trong th?yi han 30 ngày, kê tü ngày kêt thñc hqp dOng nghiên ciu
hoc thai diem duc gia han hp dông (nêu co).
3. S& KHCN kim tra, xác nhn tInh dy dü và hçip 1 theo quy djnh mOi
tiêp nhn ho so. Nêu ho so chua hoàn thin, phài bô sung day dü theo quy djnh.
Thñ diem np ho so hçip 1 duçc ghi trên giây biên nhn ho so.
4. H so hçip 1 dugc Sâ KHCN giri dn tüng thành viên Hi dng truc
phiên hp It nhât 05 ngày lam vic.
5. Trong th&i han 15 ngày lam vic k tir ngày nhn dixgc h so dánh giá hp
1 Sâ KHCN chju trách nhim thành 1p Hi dông dánh giá, nghim chInh thüc.
Diu 39. To chu'c hp Hi dng dánh giá chInh thü'c
1. Giao Giám dc Sâ KHCN t chüc hçp Hi dng tu vn KHCN dánh giá
chInh thüc nhim vi K}ICN theo huOng dn và quy djnh cüa BO KHCN. Tru&ng
hçp nhim viii thuc Chuong trInh KHCN thI vic thânh 1p Hi dOng dánh giá
chInh thi'rc dê tài, dir an can tham khào kiên cüa Ban chü nhim Chuong trInh.
2. Thành phn chinh tham dir các phiên h9p cüa Hi dng dánh giá chInh
thüc bao gôm các thành viên Hi dOng, dai din to chrc thu tn, dai din các co
quan, don vj cO lien quan và dai din Ban Chu nhim chuong trInh dôi vt/i dê
tài, dir an thuc chuong trInh KHCN cap tinh, Chu nhim de tài, dr an báo cáo
kêt qua thirc hin.
3. Giao S K}ICN xây dirng trInh tir, ni dung, phuong thüc lam vic,
phuong pháp dánh giá ket qua thirc hin theo quy djnh, hucng dan cüa B
KHCN.
4. Thành viên hi dng dánh giá chInh thuc có trách nhim vâ quyên han
theo Diêu 10 cüa Quy djnh nay, ngoâi ra Chü tjch Hi dOng và Thu k khoa hc
cOn có trách nhim sau:
a) Chu tjch Hi dng ph& hqp vui S& KHCN quyt djnh thai gian hp và
chü trI các phien hp cüa Hi dOng dánh giá chInh thuc; xác nhn vic hoàn
thin ho so dánh giá cüa chü nhim dê tài, dr an theo kiên kêt 1u.n cüa Hi
dOng dánh giá chInh thüc.
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b) Thir k khoa h9c giüp Chü tjch Hi dng ghi chép các kin tháo luan
tai các phiên h9p, hoàn thin biên bàn dánh giá chInh thrc theo kiên kêt 1un
tai phiên h9p dánh giá cüa Hi dng.
Diu 40. Ni dung dánh giá và yêu cu di vói kt qua d tài, dr an
1. Ni dung dánh giá
a) Dánh giá v báo cáo thng hop: Dánh giá tInh dy dü, rO rang, xác thrc
và lô-gIc cüa báo cáo tong hop (phircing pháp nghiên cru, k5 thut sr dung ...)
và tài lieu can thiêt kern theo (cac tài lieu thiêt kê, tài 1iu cOng ngh, san phâm
trung gian, tài lieu di.rçic trIch dan);
b) Danh giá v san phm cüa d tài, dir an so vi dt hang, bao gm: So
h.rçing, khOi lixçing san phâm; chat luçing san pharn; chüng loai san phâm; tInh
nàng, thông so k thu.t cüa san phâm.
2. Yêu c.0 cn dat di v&i báo cáo tng hop:
a) Tng quan dixçc các kt qua nghiên ciru dâ có lien quan dn dê tài, dr an.
b) S lieu, tii lieu có tInh dai din, d tin cty, xác thirc, c.p nhQt.
c) Ni dung báo cáo là toàn b kt qua nghiên cru cüa d tài, dir an dirçyc
trInh bay theo kêt câu h thông và lO-gIc khoa h9c vói các 1un cir khoa h9c có
co si l 1un và thirc tiên ci the, giài dáp nhUng van dê nghiên cru dt ra, phân
ánh trung thirc kêt qua dé tài, dr an phü hop vi thông l chung trong boat dng
nghiên cru khoa hçc.
d) Kt câu ni dung, van phong khoa h9c phü hop.
3. Yêu C.0 dOi vói san phm cüa nhim vii.
Ngoài các yeu cu ghi trong hop dng, thuyt minh, san phrn cüa d tài,
dir an cap tinh can phãi dáp 1rng di.rçyc các yêu câu sau:
a) Di v&i san phni là: rnu; vt lieu; thit bj, may móc; day chuyn cOng
ngh; giông cay trông; giông vt nuôi và các san phâm có the do kiêrn can duçic
kiêm djnhlkhão nghim1kiêm nghim tai CO quan chuyên mon có chüc näng phü
hop, dc 1p vâi To chiic chü trI dê tài, dir an.
b) Di vOi san phm là: nguyen 1 irng ding; phixang pháp; tiêu chun;
quy pham; phân mêm may tInh; bàn ye thiêt kê; quy trInh cOng ngh; so do, bàn
dO; sO lieu, co s d 1iu; báo cáo phân tIch; tài lieu dir báo (phuong pháp, quy
trInh, rnO hInh,...); dê an, quy hoach; lun chirng kinh té - k thut, báo cáo
nghiên ciru khà thi và các san phâm tuong tir khác can duçc thârn djnh bâi Hi
dông khoa h9c chuyên ngành hoc To chuyên gia.
c) Di vi san phrn là: kt qua tham gia dào tao sau dai h9c, giâi pháp
htru Ich, sang ch, cOng bô, xuât bàn và các san phâm thong tr khác can có van
bàn xác nhn cüa co quan chirc näng phü hop.
Diu 41. Phu'ong pháp dánh giá và xêp 1o,i di vói cJ tài, dir an
1. Dánh giá cüa thành viên Hi dng
Mi chüng loai san phâm cüa dê tài, dir an &rçYc dánh giá dra vào eác tiêu
chI v s hxçing, khi hing, chit lung san phâm theo 04 rnirc gôm: "Xuât sac";
"Khá"; "Dat" và "Không dat". Mirc dánh giá xêp loai ci the nhiz sau:
a) D& vâi báo cáo tng hop kt qua thrc hin d tài, dir an danh giá nhu sau:
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- Mirc "Xut sic" khi báo cáo thng hçp dâ hoàn thin, dáp üng dy dü yêu
câu tai Khoán 2 Diêu 40 Quy djnh nay.
- Müc "Khá" khi báo cáo tng hcip dy dü ni dung theo yêu cAu, chi cn
chinh sCra, bô sung mt vài van cte mang tInh chi tiêt.
- Mirc "Dat" khi báo cáo ttng hçp chua hoàn thin có th chinh stra và
hoàn thin theo yêu câu, két 1un cüa Hi dông.
- Mirc "Không dat" khi không thuc các trithng hqp trên.
b) D& vâi các san phm khoa h9c cüa d tài, dr an dánh giá nhir sau:
- Mirc "Xut sic" khi các lieu chI v s6 li.rçing, khi 1uçmg, cht luçing san
phâm déu vuçit mtrc so vOi dt hang.
- Mirc "Khá" khi các lieu chI v s lu'cng, kh6i hrqng, cht lucng sn phâm
dêu vuçlt hon 50% so vói mc dt hang và các tiêu chI con lai dêu dat theo dt hang.
- Mrc "Dat" khi có It nht 3/4 tiêu chi v s 1u'ng, khi krng, chat lung san
phâm tü mirc "Dat" trà len (san phâm có tiêu chi chua dat không phài là san phâm
chInh cüa nhim vi theo dt hang) và Báo cáo tong hçip tir müc "Dat" tr& len.
- Mtrc "Không dat" khi không thuc các trung hcp trên.
c) Dánh giá chung nhim viii theo 04 mirc sau:
- Mirc "Xut s.c" khi dáp img dng thñ các yêu câu: Báo cáo tong hcip
dánh giá tr mirc "Khá" tr& len, các san phâm khoa h9c xêp loai müc 'Xuât sac".
- Müc "Khá" khi dáp ig dng thii các yêu cu: Báo cáo tng hçp dánh
giá ti'r mirc "Khá" trâ len, các san phâm khoa h9c xêp loai m1rc "Khá".
- Mirc "Dat" khi dáp i1ng dng thai các yêu cu: Báo cáo tOng hçp dat
dánh giá müc "Dat" tth len, các san phâm khoa h9c xêp loai müc "Dat".
- Mirc "Không dat" khi không thuc ba tnrng hgp trên hoc np ho so
chm qua 06 tháng kê ttr thai diem ket thüc hp dông hoc thi diem dxc gia
han (nêu co) ma không duc sr dông cüa S KHCN.
2. Dánh giá, xp loai cüa Hi dông
a) Mirc "Xuât sic" khi có It nht 3/4 s thành viên Hi dng có mt nht trI
dánh giá mic "Xuât sac" và không có thãnh viên nào dánh giá a mirc "Không dat".
b) Mic "khá" khi có It nht 3/4 s thành viên Hi dng có mt nht trI dánh
giá mirc "Khá" tra len và không có thành viên nan dánh giá a müc "KhOng dat".
c) Mirc "Không dat" khi có nhiuhon 1/3 s thành viên Hi dng có mt
dánh giá mirc "Không dat"; Hoc np hOso dánh giá nghim thu trê ti 06 tháng
trà len tInh tir thai diem kêt thüc hp dông hoc van bàn gia han (nêu cO) ma
không &rçrc sir dông cüa S KHCN.
d) Miirc "Dat" khi nhim vi dánh giá không thuc Dim a, b và Diem c
Khoân nay hoc 100% thành vien Hi dông dánh giá mirc "Dat".
3. T chüc chü trI và Chü nhim g11i h so ,dánh giá chinh thrc tr han
trên 30 ngãy dn dixói 06 tháng, vic dánh giá, xép 1°a nhim vi cao nhât &
mi'rc "Dat".
4. Khi kt qua dánh giá d tài, dr an thrcic Hi dng dánh giá & m&c "Dat"
tr& len, trong thai han 25 ngay lam vic k tir khi Co kêt qua dánh giá, chü nhim
d tài, dir an có trách nhim hoàn thin hO so theo kiên ket lun cüa Hi dông.
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S& KHCN phi hcip vi Chü tjch Hi dng kim tra, dánh giá vic hoàn
thin ho so dánh giá cüa dê tài, dir an. Giám doe Sà KHCN xác nhn ye vic
hoàn thin ho so cüa chü nhim dé tài, dir an.
5. DM vói trung hcip h so và san phm thirc hin nhim vi chua dü diu
kin dánh giá, nghim thu ehInh thüc có the dirge xem xét gia han thii gian dê
süa chUa, hoàn thin san phâm phiic v11 dánh giá chInh thirc lan hai, nêu dáp l'rng
day dü các quy djnh sau:
a) Phãi dirge Hi dng dánh giá chInh thüc kin nghj gia htn d sra chüa,
hoàn thin san phâm và dirge ghi vào biên ban gui Sâ KHCN.
b) Trong thi han 15 ngày k tr khi nhn diigc d nghj, S& KHCN xem
xét và thông báo kiên den to chüc chü trI và chü nhim nhim vv ye vie gia
hn dê hoàn thin san phâm.
e) Thyi gian gia han ti da d hoàn thin san phm niur sau:
- Di vâi nhim vi cp tinh: d tài khoa hçe xâ hi không qua 03 tháng;
*
de tài KHCN, dçr an san xuât thu nghim không qua 06 tháng.
- D& vói nhim v11
co si: d tài khoa hçc xâ hi không qua 01 tháng;
dé tài KHCN, dix an san xuât thi'r nghim không qua 03 tháng. Sau thôi gian gia
han, vic dánh giá ehInh thüe duge thirc hin theo Quy djnh nay.
- Trithng hçp cn thai gian d hoàn thin san phrn nhiu hon 06 tháng
phãi duçic Hi dOng dánh giá nghim thu chInh thüe kiên nghj và S& KHCN
trInh U' ban nhân dan Tinh xem xét quyêt djnh.
Diu 42. Xir 1 và báo cáo kt qua dánh giá chInh thtrc
1. Sau khi tip than kt qua lam vic eüa Hi dng tir vn dánh giá ehInh
thüc, trong thyi gian 05 ngày lam vic, S KHCN thông báo bang van ban cho
don vj thu trI, chü nhim nhim vii khoa h9e Va cÔflg ngh ye két qua dánh giá
"Dat" ho.c "Không dat".
2. Di vói trirang hgp nhiêm v11 xp loai tü müc "Dat" trâ len:
a) Trong thôi han 25 ngày lam vic sau khi có thông báo y kt qua dánh
giá, to chi'rc ehü trI và chü nhim nhim v1i KHCN eó trách nhim hoàn chinh
eác san phâm khoa h9c theo kêt lun cüa Hi dông yà dang k, giao np kêt qua
thrc hin nhim vi KHCN cap tinh si.r ding ngân sách nhà nixóc theo quy djnh
hin hành.
b) Chi phi hoàn thin eáe san ph.rn và tài lieu eüa d tài, dir an theo yêu cu
cüa Hi dOng cáe cap do tO ehuc ehü trI yà chü nhim dê tâi, dr an tir trang trãi.
c) Sà KHCN eó tráeh nhim phi hop vOi Chü tjeh Hi dng d kim tra,
dánh giá vie hoàn thin ho so danh giá eüa dê tài, dix an. Sâ KHCN eó trách
nhim xáe nh.n vie hoân thin hO so dánh giá nghim thu dê tai, dir an theo kêt
1un cüa HOi dông.
3. Déi vci nhiém vu xp loai r mue "KhOng dat", giao Giám de Sâ
KHCN chü tn, phôi hop yâj eáe don vi lien quan xác djnh so kinh phi phãi hoàn
trâ ngân saeh nhà nithe theo quy djnh hin hành; dông thai to ehuc, ca nhân Co
nhim vu xep loai "KhOng dat" s bj han chê quyên xét giao tr?c tiêp hoc tuyen
ch9n thrc hin nhim vii KHCN theo quy djnh hin hành.
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ChironglX
CONG NHiN VA CHUYEN GIAO KET QUA,
THANH LY H€IP BONG THVC HIN NHIM V1J KHCN
Biu 43. Giao np và cong nhn kt qua thiyc hin
1. Dcin vj chü trI và chü nhim nhim v11 có trách nhim giao np dy dü
san phâm khoa h9c cUa nhim vi duçc quy djnh tai Diem b Khoân 4 Diêu 33
cüa Quy djnh nay dã dxçic hoàn thin theo kêt 1un cUa Hi dông dánh giá chInh
thirc trong thai htn quy djnh cüa S& KHCN.
2. H socông nhn kt qua thirc hin nhim v11 thirc hin theo quy djnh
tai Khoân 1 Diêu 17, Thông ti.r so 1 1/2014/TT-BK}iCN ngày 30/5/2014 cüa B
truâng B KHCN.
3. Thm quyn cong nhn kt qua th1xc hin nhim vii.
a) Di vâi nhiern vu cp CG sa: Giao Giám dc Sâ KHCN có trách nhim
xem xét, cong nhn kêt qua thirc hin nhim vi theo quy djnh.
b) Di vâi nhiêm vi cp tinh: Can cir kt qua lam vic cüa Hi dng Hi
dông dánh giá chInh thirc, Giám doc Sà KHCN 1p ho s trInh U' ban nhân dan
Tinh cOng nhn ket qua thirc hin nhim vi theo quy djnh.
4. Sau khi co quy& djnh cong nhn kt qua thirc hin nhim vi, Sâ KHCN
chju trách nhirn tO chirc thanh toán, quyêt toán kinh phi thrc hin thim vii và
thanh 1' hçp dông theo quy djnh cüa B Tài chInh, B KHCN dôi vai nhim vi
KHCN si:r ding ngân sách nhà nuóc.
Biu 44. Bang k5', cong b và luu gifr thông tin v kt qua thtrc hin
nhim vii khoa hçc và cOng ngh
1. Chü nhim nhim v11 chju trách nhim dãng k kt qua thirc hin nhim
vii KHCN theo quy djnh hin hành và các van bàn hithng dan cüa Sâ KHCN.
Ho so' däng k kêt qua thirc hin theo quy djnh ti Khoàn 3 Diêu 13, Thông tu
sO 14/2014/TT-BKHCN ngày 18/6/20 14 cüa B tnrang B KHCN.
2. Thông tin v kt qua thirc hin nhim v11 KHCN duçic thông báo cong
khai trên cong thông tin din tfr cüa S KHCN hoc trén các phuong tin thông
tin dai chüng khác theo các quy djnh hin hành.
3. S& KHCN có trách nhim cong b và hru giü kt qua thirc hin nhim
vi KHCN trên dja bàn Tinh theo quy djnh hin hành. Dôi vai nhim v11 KHCN
thuOc danh mvc bI mitt nhà nixac, két qua thrc hin ducic däng k, tim giC theo
ché d mat.
4. Vic thông tin, ph bin kt qua thirc hin thim v11 KHCN duçrc thirc
hin theo các quy djnh cüa Lut KHCN và Lut Báo chI.
Biu 45. Chuyn giao kt qua nghiên cü'u
1; Viie giao quyn s& hü'u, quyn si'r diing k& qua nghiên ciru khoa hçc và
phát triên cong ngh sü ding ngân sách nhà nithc thc hin theo quy djnh cüa
Thông tu s 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 cüa B truâng B KHCN.
2. Các ngành, do'n vj, dja phixo'ng d xut d,t hang duçic uu tien s1r dirng
kt qua nghiên ciru ti1r thim vi KHCN dä dt hang.
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3. T chi'rc chü trI và các cá nhân tham gia thirc hin nhim vii KHCN có
trách nhim pho biên va cUng cci quan quân 19 chuyên giao két qua nghiên ciru
den to chüc tiêp nhn de üng dung và nhân rng.
Diu 46. Trin khai ü'ng ding kt qua sau tip nhn
Phuang thüc trin khai 1rng dung k& qua nghiên ciru thông qua diii an quy
mô cap tinh ho.c cap co sâ bang các hInh thirc nh.r:
1. Dx an san xut thir nghim xay dirng mô hInh thir nghim giông cay
trOng, 4t nuôi, giông thu9 san có triên vQng trên dja bàn Tinh; sang chê, sang
to k5 thut, giâi pháp h&u Ich, quy trInh k thut.
2. Dir an san xut thir nghim xây dirng rnô hInh 1rng dicing, chuyên giao
cOng ngh, tiên b k thut vào san xuât và di song.
3. Dii an üng diing cOng ngh mdii, than rng kt qua nghiên ciru phic vçi
cong tác quãn 19 và phát triên ngành, cong tác chi dao diêu hành cüa Länh do Tinh.
Diu 47. Báo cáo kt qua trin khai 1mg ding
1. Ca quan, t chic tip nhn kt qua nghiên ciu theo quyt djnh cüa Ca
quan có thâm quyên phài báo cáo kêt qua 1mg dung ye S& KHCN theo djnh k9
06 thángllân trong thôi gian 02 nàm dOi vi dê tài khoa hçc cap ca s& và 03 näm
dôi vth dê tài khoa hoc cap tinh.
2. Báo cáo kt qua üng ding phâi nêu rO các ni dung dã trin khai, kt
qua và hiu qua dt duçc, nhng thu.n igi và khó khän trong triên khai 1mg
diing và nhng kiên nghj (nêu co).
Chtro'ngX
TA! CHINH vA KINH PHI HO TRQ
NGHIEN CIfIJ, UG DUNG KHCN
Diu 48. Kinh phi nghiên cü'u, 11'ng ding KHCN
1. Kinh phI nghiên clru, 1mg ding KHCN gm kinh phi thrc hin các ni
dung theo thuyêt minh thrçic duyt và kinh phi quãn 19 các nhim vii KHCN.
2. Kinh phi phic vii cong tác quân 19 các nhim v KHCN duc 1y tir
ngân sách sir nghip khoa h9c cüa tinh và d.rqc phân bô cho Si KHCN dê chi
cho các hot dng quãn 19.
3. Ngun kinh phi nghiên elm, 1mg diing KHCN gm kinh phi duçic ho
trq t1m nguôn ngân sách sr nghip khoa h9c cap tinh và các nguôn hçp pháp
khác. Ci the gôm:
a) Ngun kinh phi sir nghip khoa h9c cüa Tinh.
b) Ngun vn cüa dan vi tip nhn kt qua nghiên clru.
c) Ngun kinh phi sr nghip elm ngành tinh 1mg diing kt qua nghiên clru.
d) Ngun kinh phi cp huyn quán 19.
d) Các ngun vn hqp pháp khác.
4. Khuyn khIch t chüc và ca nhân huy dng ngun kinh phi hgp pháp
ngoài ngân sách nhà nuâc dê triên khai nghiên clru, 1mg ding KHCN.
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5. Di v&i kinh phI ngoai ngun ngân sách huy dng d thrc hin nhim
v11 dixçic giao trrc tiêp den to chüc chü trI chi cho vic triên khai các nhim vi
KHCN theo tiên d cüa hcip dông nghiên clru.
6. Vic xây dmg d1r toán, quàn 1, sIr diing, thanh quyk toán kinh phi
trong triên khai nghiên clru, 1mg dçtng KHCN th.rçc thrc hin theo quy djnh ye
quân 1 tài chinh KHCN hin hành.
Dieu 49. Lap diy toan kinh phi thiyc hiçn nhiçm viii KHCN
Cci sâ 1p dir toán, phê duyt dr toán nghiên elm, 1mg diing KHCN duçic
can cli vào:
1. Thrc hin theo Thông tu lien tjch s 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
ngày 22/4/20 15 cUa B trir&ng B Tài chInh và B truOng B KHCN huâng dan
djnh mIre xây dirng, phân bô dr toán và quyêt toán kinh phi dôi vIm nhim vii
khoa h9c và cong ngh có sIr diing ngân sách nhà nuIc, Quyêt djnh sO
13/2016/QD-UBND ngày 26/02/2016 cüa U ban nhân dan Tinh quy djnh mt
sO djnh mIre xây dimg, phân bô dir toán và quyêt toán kinh phi dOi vIm nhim vii
KHCN có sIr drng ngân sách nhà nithc trên dja bàn tinh DOng Tháp.
2. Djnh mIre k5' thut cIra ngành chuyên mon.
thuê muIrn lao dng dê
3. Nhu cu thrc t v sIr diing nguyen 4t
triên khai thuc hiên nhiêm vu KHCN.
4. Các quy djnh v mIre chi cOng tác phi, ch d chi bi di.rng di vIm
hot dng KHCN áp ding trén dja bàn Tinh.
.A
Dieu 50. Tham d!nh va phe duyçt kinh phi
1. SI KHCN chü trI phi hçp vIm SI Tài chinh và các ngành có lien quan
tO chlrc thâm djnh d1r toán kinh phi nghiên elm, ehuyên giao, 1mg dung KHCN.
2. Tài 1iu phic vii phiên h9p thm djnh dir toán kinh phi bao gm:
a) Biên ban h9p Hi dng xét duyt h sc giao trirc tip thirc hin nhim v.
b) Thuyt minh thim v11 dã d1.rçic chinh slra theo k& lun cIra Hi dng.
c) Van bàn giài trInh cIra th chIme chIr trI nhim vi v nhtng ni dung dã
chinh slra theo kêt lun cIra Hi dOng.
3. To Thm djnh dir toán kinh phi (g9i t&t là T thm djnh).
a) US' ban nhân dan Tinh thành lQp T th.m djnh d thm djnh dr toán
kinh phi dOi vIm các nhim v1i cap tinh, nhim v11 cap quOc gia, nhim vii hcp
tác có sIr dung ngân sách dja phucing eác nhim vi cap tinh theo d nghj cIra SI
KHCN, sO h.rng 05 thành viên, trong do: To truIng To thâm djnh là Giám dOe
SI KHCN; To phó To thãm djnh là di din Lânh do SIr Tài chInh; 01 thành
viên là cong chlrc Van phOng U5' ban nhân dan Tinh phi trách linh v1rc KHCN;
01 thành vmên là Lath do phOng Quàn iS' Khoa h9c và 01 thành viên là Kê toán
TruIng (SI KHCN). Ngoam ra, SI KHCN có the mlm them dai din các to chIre
lien quan là khách mli (neu can thiêt).
b) Giám dc SIr KITICN thành 1p To thm djnh d thm djnh dij toán kinh
phi dOi vIm cáe thim vii cap co sI, các hot dng KHCN nêu ti Khoàn 3 Diêu 2
elm Quy djnh nay, so lung 03 thành vien, trong do: TO truIng TO thâm djnh là
Lath d.o phOng Quãn iS' Khoa h9e (SI KHCN); 01 thành viên là dai dmn phOng
A

•A

•A

lieu,

A

A

A
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Tài chInh - Hành chInh sr nghip (S Tài chInh); 01 thânh viên là chuyên viên
phông Kê hoach - Tài chInh (S& KHCN).
c) Giao Giárn dc S& KHCN ban hành quy ch& phucmg thi'rc, quy trInh
lam vic cüa các To thâm djnh phü hçp theo quy djnh hin hành.
d) T thm djnh can cir ni dung trin khai dixçc duyt, van bàn giâi trInh
cüa to chirc däng k chü trI ye nhung ni dung dã chinh s1ra dé thâm djnh dir toán
kinh phi can thiêt, phü hçip vâi các ni dung nghiên c1ru, l'rng dirng theo quy djnh.
d) Kt qua thm djnh dir toán kinh phi là biên bàn xác djnh cii th mirc
kinh phi cho t1rng ni dung triên khai và có chit k cüa các thành viên tham gia
thâm djnh.
3. Phé duyt kinh phi.
a) S& KHCN
cir vào kt qua lam vic cüa T thm djnh d phê duyt
kinh phi hoc 1p ho s trInh U' ban nhân dan Tinh phê duyt dir toán kinh phi
ho trq th1rc hin nhim v11 theo phân cap nhix sau:
- Giám dc Sâ KHCN lam thu tuc tham mini U' ban nhân dan Tinh xem
xét, phê duyt dôi vâi nhim vi có quy mO kinh phi hon 300 triu dông.
- Giao Giám dc Sâ KHCN xem xét, phê duyt kinh phi di vOi nhim vii
có quy mO kinh phi tOi da 300 triu dông.
b) Thii gian phê duyt kinh phi trong vông 05 ngày lam vic.
Diu 51. H trçr kinh phi trin khai nghiên cfru, frng diing
1. Phm vi h trg: các hoat dng KHCN nêu tai Khoãn 1, Khoân 2 và
Khoãn 3 Diêu 2 cüa Quy djnh nay.
2. DM tuçlng duçic h trçY: các t chirc, doanh nghip duçic cp thm quyên
tuyên ch9n, giao chü trI thirc hin các hoat dcng khoa hçc và cOng ngh nêu ti
Khoàn 1, Khoàn 2 và Khoãn 3 Diêu 2 cüa Quy djnh nay.
3. Diêu kiên ho trçr: có van bàn phê duyt ni dung cüa cci quan có thm
quyên và hçip dông triên khai thirc hin duçic k két dung theo quy djnh cüa
pháp lut.
4. Ni dung h trq thrc hin theo Quy& djnh s 13120161QD-UBND ngày
26/02/20 16 cUa U ban nhân dan Tinh ban hành Quy djnh mt so
djnh müc xây dirng, phân bô dr toán và quyêt toán kinh phI dOi vOi nhim vii
KHCN Co sir ding ngân sách nhà nixâc trên dja bàn tinh Dông Tháp và các van
bàn süa dôi, bO sung (néu co).
5. Müc h trçl trin khai nghiên cüu, üng diing cii th nhix sau:
a) Di vth d tài nghiên cüu khoa h9c duqc h trçi theo tng müc kinh phi
can thiêt duçc co quan có thâm quyên phé duyt dê thirc hin nhim vii.
b) DM vOi dir an san xu.t thir nghim:
- H trçY tM da dn 30% tng müc kinh phI d thxc hin các dir an san
xuât thi'r nghiêm khi dâ duçc cor quan có thâm quyên phê duyt.
- H trV thi da dn 50% thng muc kinh phi d thirc hin d& vOi dr an san
xuât thr nghim trién khaiti dja bàn có diêu kin kinh te - xa hi khó khän theo
quy djnh t?i Quyêt djnh sO 101 0/QD-TTg ngày 10/8/2018 cüa Thu tiióng ChInh
phü ye ban hành dan vj hành chinh cap xã thuc vüng khó khän và các van bàn
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sira dôi, bô sung (neu co) và các d? an san xuât thU nghim irng diing cong ngh
cao, dir an san xuât thu nghim trong linh v1rc nông nghip khi duqc cci quan Co
thâm quyên phê duyt.
- H trq thi da dn 70% tng müc kinh phi d th?c hin di vói dr an san
xuât thu nghim 1rng diing cOng nghê cao, dii an san xuât thir nghim trong lTnh
vrc nông nghip khi duqc cci quan có thâm quyên phé duyt triên khai tai dja
bàn có diêu kin kinh tê xâ hi kho khan theo Quyêt djnh so 1010/QD-TTgngày
10/8/2018 cüa Thu tithng Chinh phü ye ban hành &m vj hành chinh cap xã
thuc vüng khO khän va các van bàn süa dOi, bô sung (nêu co).
c) DM vâi dir an 1mg diing, nhân rng phçtc vi cOng tác quàn 1 vàphát trin
ngành, cOng tác chi do diêu hành cüa Länh do Tinh nêu ti Khoãn 3 Diêu 46 Quy
djnh nay, duçic h trçl theo tOng mirc kinh phi can thiêt dê thrc hin dir an, do U'
ban nhân dan Tinh quyêt djnh trên cci sâ dê xuât cüa Sâ Tài chInh, S KHCN, các
ngành cO lien quan.
Diu 52. Cp kinh phi trin khai nghiên cfru, u'ng diing
1. Can cü ni dung và tin d thirc hin theo hçip dng, S& KHCN lam thu
tiic cap kinh phi h tr tir nguOn ngân sách sr nghip KHCN dixc giao quàn 1
cho tO chuc và cá nhân chü trI nhiêm vu triên khai thirc hin.
2. D6i vói cac hott dng KHCN neu tai Khoàn 3 Diu 2 Quy djnh nay
dxçic quyêt toán mt lan sau khi két thüc hçip dOng.
Chu'o'ng XI
TO CHI'C THU'C HIIN
Diu 53. Diu khoãn thi hành
1. Di vOi các nhim vii KHCN dâ duqc phê duyt truóc thai dim quy
djnh nay có hiu lrc thi hành thI thirc hin theo các quy djnh cOn hiu hrc tai
thii diem phê duyt.
2. Khi Nba nuâc thay di các quy djnh v quán l, djnh müc khung ye
nghiên ciru, irng dicing KHCN, Sâ KHCN phôi hqp vOi Sâ Tài chinh nghiên c1ru,
dê xuât U' ban nhân dan Tinh diêu chinh cho phü hqp.
3. Sâ KHCN cO trách nhim htrâng dn thrc hin, xây dimg biu mu lien
quan dê áp diing, dOng thii theo dôi, kiêm tra vic thirc hin Quy dnh nay.
4. Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khän, vuàng mac, dê nghj các
dan vj kjp th?ii phàn ánh ye Sà KHCN dê tOng hçip báo cáo U' ban nhân dan
Tinh diêu chinh, bO sung cho phü hçrp./. Th
TM. U BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
HU T!CH
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