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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Phòng Quản lý Khoa học
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của
Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Quản lý Khoa học.
1. Vị trí, chức năng
Phòng Quản lý Khoa học là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ (KH&CN), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển
khai các hoạt động quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển
nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh;
b) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá,
nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; phối hợp
triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương;
c) Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định pháp luật;
d) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
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đ) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức KH&CN công lập của
địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức
KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN. Quản lý việc cấp,
điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong
phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN theo quy định của pháp luật;
e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn
theo quy định của pháp luật;
g) Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhiệm vụ KH&CN đối
với các sở, ngành, địa phương;
h) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành
tựu KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;
i) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về KH&CN đối với tổ
chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội,
các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN;
k) Theo dõi các chương trình, đề án: Chương trình Ứng dụng KH&CN vào
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Chương trình Nông thôn miền núi; Đề án
Khung các nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025;
Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương
trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế”; Giải thưởng KH&CN (giải
thưởng Cố đô về KH&CN, giải thưởng Sáng tạo Nữ Cố đô Huế…);
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
a) Cơ cấu tổ chức
- Phòng Quản lý Khoa học có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các
chuyên viên.
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và pháp luật về
toàn bộ hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về
lĩnh vực được phân công.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen
thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với
trưởng, phó phòng và chuyên viên thực hiện theo quy định của pháp luật và theo
phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Biên chế
Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Phòng Quản lý Khoa học do
Giám đốc Sở KH&CN giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ,
phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc
của Sở KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
106/QĐ-SKHCN ngày 05/4/2021 của Sở KH&CN về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Khoa học.
Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Ban Giám
đốc Sở thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc Phòng Quản lý Khoa
học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Ban Giám đốc Sở để
điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, Trưởng
các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nội vụ (để b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thắng

