
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RA-VUNG TAU Thc Lp — Tir do - Hnh phüc 

S& ZI/QD-UBND Ba Rja- Vüng Tàu, ngày tháng näm 2019 

QUYET DNH 
V vic hqp nht Trung tam Thông tin và Thng kê khoa h9c & cong ngh Va 

Trung tam U'ng diing tin b khoa h9c & cong ngh 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 

Can ci Lut th chrc chInh quyn dja phuing ngày 19/6/20 15; 

Can cr Nghj djnh s 55/20121ND-CP ngày 28/6/2012 cüa ChInh phü quy 
djnh ye thành lap, to chüc 1i, giãi the do'n vj si1 nghip cong lip; 

Can cir Lut Khoa h9c và Cong ngh näm 2013; 

Can cir Nghj djnh s 54/2016/ND-CP ngày 14/6/20 16 cUa ChInh phü quy 
djnh ca chê tii chü cüa to chüc khoa h9c và cong ngh cOng lip; 

Can cr Thông ttr lien tjch s 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 
10 nàm 2014 cüa Bô Khoa h9c và Cong ngh, Bô Ni vi hrnng dan chirc näng, 
nhirn vii, quyên han  và co câu to chtrc cüa co quan chuyên mon ye khoa h9c Va 
cOng ngh thuc Uy ban nhân dan cap tinh, cap huyn; 

Can cirNghj quyt s 820-NQ/BCS ngày 30/7/20 19 cüa Ban can sDáng 
UBND tinh ye sap xêp to chirc b may các &m vj sir nghip thuc tinh và thành 1p 
Hi hüu nghj Vit Nam — Campuchia; 

Can ctr Quy& djnh s 06120151QD-UBND ngày 05/02/2015 cüa UBND tinh 
ban hành quy djnhve thâm quyên quân 1 to chüc b may các Co quan hành chInh, 
don vj si1 nghip cong 1p thuc tinh Ba Rja-Vung Tàu; 

Can cir Quy& djnh s 311 3/QD-UBND ngày 31!  10/2018 cüa UBND tinh ban 
hành Kê hoch thrc hin Chuong trInh hành dng sO 28-CTr/TU ngày 27/7/2018 
cüa Ban chap hành Dãng b tinh ye thrc hin Nghj quyêt sO 1 9-NQ/TW ngày 
25/10/2017 cUa Ban chap hành Trung uong Dãng khóa XII ye tiêp tc dôi mOi h 
thông to chüc, quãn 1, nâng cao chat krgng, hiu qua hoat dng cüa các don vj sir 
nghip cong l.p; 

Can cii Van bàn s 8261/UBND-SNV ngày 3 1/8/2017 cüa UBND tinh v/v 
sap xêp to chic b may, tinh giãn biên chê giai doan 2015-2021; 

Theo d nghj cüa Giám dc S& Khoa h9c và Cong ngh tai Th trInh s 
3 1/TTr-SKHCN ngày 14/5/20 19 và dê nghj cüa Giám dôc Sâ Ni viii tai  T?i trInh so 
52//TTr-SNV ngày 

QUYET DINH; 
Diu 1. Hçip nht Trung tam Thông tin và Thng kê khoa h9c yà cong ngh 

và Trung tam Ung diing tiên b khoa h9c và cOng ngh thành Trung tam ThOng tin 
và lfng ding khoa hçc và cOng ngh tinh Ba Rja — VUng Tàu. 
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Diu 2. Vj trI, chüc näng 

1. Trung tam Thông tin và Ung diing khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — 
Vüng Thu (sau day viêt tAt là Trung tam) là don vj sir nghip khoa hçc và cong 
ngh cong 1p trirc thuc Sà Khoa hpc và Cong ngh. Trung tam thirc hin chüc 
nAng thông tin, thông kê khoa hçc và cong ngh; nghién cüu, 1rng diing chuyên giao 
cong ngh, triên khai thirc nghim, dào tao  tp huân nghip v1I  khoa hQc Va cong 
ngh; thrc hin các hoat dng djch vii công, djch vi khoa h9c và cong ngh phiic 
vii quán 1 nhà nuc và các to chirc, cá nhân có nhu câu trên dja bàn tinh; lam dâu 
môi thông tin khoa hçc và cong ngh cüa tinh. 

Trung tam chju sir quán 1', chi dao  tr1rc tip cüa S& Khoa h9c và Cong ngh; 
sir huàng din, kim tra cüa CáC co quan quàn 1 nhà nuOc có lien quan theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Trung tam có tu cách pháp nhân, con dtu và tài khoãn riêng tai  Kho bc 
nbA nuc và ngân hang theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Tri sâ lAm vic: S 202 Bach  Dàng, phtthng Phuc Trung, Thành ph Ba 
Ra, tinh Ba Rja — VQng Tàu. 

Diu 3. Nhim vi, quyn han 

1. Nhim vii Thông tin và Thng ké khoa h9c và cong ngh (KH&CN): 

a) Tham gia xay drng, t chirc trin khai các vAn bàn quy pham pháp lut, 
các chuong trInh, quy hoach,  kê  hoach hoat dng sir nghip ye thông tin, thông kê 
KH&CN sau khi di.rçic cap có thâm quyên ban hành; 

b) T chirc thu thtp, dAng k, luu giü và cOng b thông tin v nhim viii 
KH&CN thuc pham vi quAn 1 cUa dja phuong theo quy djnh hin hành; xi:r l, 
cp nht VA tIch hqp thông tin ye to chirc KH&CN; thông tin ye can b nghiên cru 
khoa h9c và phát triên cong ngh; thông tin ye nhim vij KI-I&CN (dang tiên hành, 
kêt quA thirc hin và kêt quA rng ding nhim vi KH&CN) và các thông tin khAc 
thuc pham vi quAn 1 cüa dja phuong vào co s& dr lieu quôc gia ye KH&CN theo 
quy djnh hin hAnh; 

c) Khai thác, cung cAp các ngun tin KH&CN trong nuóc và nuOc ngoài d 
tra ci'ru thông tin phiic vi cho cong tác xác djnh, tuyên chçn, thirc hin và dánh giá, 
nghim thu các nhim vi KH&CN và các nhim vii khác; cho các chuang trInh, dê 
an quan tr9ng cüa dja phuong, phc vii nghiên ciru khoa hçc va phát triên cong 
ngh và dôi mOi sang tao,  phiic v11 phát triên kinh tê - xA hi cüa dja phuong; 

d) XuAt bàn vA cung cAp các An phAm thông tin KH&CN; xay dirng, cp nht 
sách KH&CN cüa dja phuong; 

d) Ph bin thông tin KI-I&CN vA d6i muii sang tao, phOi hçp cAc chuyên gia, 
nhA khoa h9c và vOi các co quan truyên thông dai  chüng dua tn thuxc KH&CN den 
vOi mi dOi tuçing; cung cap thông tin KH&CN phiic vii phát triên kinh tê - xa hi; 
To chirc và phát triên nguôn tin KH&CN cüa dja phuong; bô sung (mua) sAch, báo, 
tài lieu, Co s& dü 1iu ye KH&CN, tham gia Lien hqp thu vin Vit Nam ye nguOn 
tin KH&CN; to chirc và phát trien cOng tAc thu vin, thu vin din t, thu vin so, 
mang thông tin KH&CN cüa da phuong; Xuât ban và cung cap các an phâm thông 
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tin KH&CN; 

e) Thit lap, trin khai và kt ni mng nghiên ctru và dào tao  Vit Nam 
(VinaREN), các mng thông tin KH&CN khác; 'Crng diving cong ngh thông tin và 
truyén thông, phumig tin k5 thu.t tiên tiên trong hoat dng thông tin, thông kê 
KH&CN; Quãn 1 cong thông tin din tir cüa Sà KH&CN; 

g) T chüc, ph6i hçip t chüc và tham gia các chci cong ngh và thit bj 
(Techmart), kêt nOi cung - câu cong ngh (Techdemo), san giao djch cong ngh 
true tuyên, hôi thão, triên lam, hi chçi KH&CN trong và ngoãi nrnc. Thu thp, 
cungcâp thông tin cong ngh, các san phâm và djch vi thông tin KH&CN; thông 
tin két qua nghiên ci'ru trng diing, các tiên b k5' thut tai  dja phucing; thông tin ye 
các chuyên gia tu van KH&CN; 

h) Hurng dn và t chüc thirc hin ch d báo cáo thng kê ngành KH&CN; 
Tham gia triên khai các cuc diêu tra thông kê quôc gia và ngành ye KH&CN tai 
dja phuang. 

2. Nhim vi rng diing tin b khoa h9c và cong ngh: 

a) T chirc nghiên ciru, trin khai rng diing thành tru KH&CN trong và 
ngoài ntróc váo các linh virc san xuât, dyi sOng và bâo v môi tnràng; 

b) T chüc thrc hin các dir an san xut thu nghim; dào tao, chuyn giao, 
thuxing mai  hoá và nhân rng các kêt qua cüa dê tài và dix an san xuât thu nghim; 

c) Lra chçn các tin b k thut và t cht'rc khâo nghim d hoán thin quy 
trInh k$ thut phü hçip vi diêu kin dja phucing dôi vâi các san phâm mói; 

d) T chirc xay drng, 1p dt và ch tao  thi& bj, san xuât các san phAm hoc 
các cOng trInh phiic viii san xuât và däi song sau khi nghiên ciru thành cOng hoc 
nhn chuyên giao cOng ngh tü các tO chirc khoa hpc cOng ngh trong và ngoâi 
nuic; 

d) Cung cp các kin thüc v KH&CN phic vii phát trin san xuAt cho nguii 
dan. To chirc dào tao,  tp huân chuyên giao các tiên b khoa h9c k thut den 
ngithi dan; to chirc các cuc tham quan các mô hInh iirng diing tiên b khoa hçc k5' 
thut trong và ngoài tinh; 

e) Xây dirngcác mO hInh trInh din v irng diing các cong ngh mdi, các k 
thut tiên bô và phô biên nhân rng nhäm phát huy tài nàng, the manh  cüa tinh; 

g) Thrc hin các nhim vii v ph bin, giâi thiu, quâng bá vã thucing 
thucng mai  hóa cáà san phâm tiên b KH&CN phiic vi san xuât vã di sOng; 

h) Hçip tác nghiên ciru khoa hçc va phát trin cong ngh theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

3. Nhim vu khác: 

a) T chic và phi hqp t chuc tu vn, dào to, bi dixöng nghip vçi lien 
quan KH&CN; 

b) Thrc hin mt s nhim vJi thu&ng xuyên, các hoat dng sir nghip d 
phiic vii cOng tác quãn l nha nuc cüa tinh; thrc hin các hqp dông djch vii trong 



11'nh virc tin h9c, khoa h9c cong ngh khác phü hqp vài quy djnh cüa pháp lu.t; 

c) Quàn 1 v cong tác th chirc, nhân sir, tài chInh, tài. san cUa Trung tam theo 
quy djnh cüa pháp 1ut, phân cap cüa Uy ban nhân dan tinh và Si Khoa hc và 
Cong ngh; 

d) Thirc hin ch d báo cáo v tInh hInh thi;rc hin nhim vi;i duçic giao; 

d) Thi;rc hin các nhim vi;i khác do Giám dc Si Khoa h9c vá Cong ngh 
giao. 

Diu 4. Co cu to chüc b may và so lucmg ngui lam vic 

1. Co cu t chirc b may: 

a) Lãnh dao  Trung tam gm: Giám dc và 02 Phó Giám dc. 

- Do hçp nht, cho phép s hrçcng ban lAnh dao  duy tn b&ng s nhân si;r ban 
lãnh d.o hin có cüa02 Trung tam 1à04 ngithi, gOrn Giám dOc và 03 Phó Giárn 
dôc. Trong thii h?n  tôi cia là 03 näm ké tir ngày Quyêt djnh có hiu 1i;rc, Giám dOc 
Trung tam tham mini cap có thâm quyên diêu chinh, sap xêp !ai theo thing so hxçing 
Phó Giám dôc quy djnh. 

- Giárn dc là ngithi dung d.0 Trung tarn, chju trách nhim tnróc Giám dôc 
Si Khoa hçc và Cong ngh và truóc pháp lu.t ye toàn b hoit dng cña Trung tam. 

- Phó Giám dc là ngithi giüp Giám dc phi trách, chi do mt s rnt cOng 
tác cüa Trung tam; chju trách nhim tnrc Giárn doe và trithc pháp lut ye nhim 
vi;i duçic phân cong. Khi Giárn dôc yang üy quyên cho 01 Phó Giám dOc diêu hành 
các hoit dng cüa Trung tam và chju trách nhim trithc Giám dôc ye kêt qua diêu 
hành cüa mInh. 

- Vic b nhim, b nhim li, min nhim, diu dng, luân chuyn, khen 
thithng, k lut, cho tiir chirc, nghi hiiu và thi;rc hin các chê d, chInh sách dôi vói 
Giám doe, Phó Giám dOe duçcc thi;rc hin theo quy djnh cüa Dàng, Nhà nixóc va 
theo phân cap quãn l can b cña UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

b) Các phông chuyên môn, nghip vi;1: 

- Phông Hành chInh - Tong hqp. 

- Phông Tu 1iu KT-I&CN. 

- Phông Thông tin, dào tio và Thng kê KH&CN. 

- Phông Cong ngh sinh h9c. 

- Phông Nghiên cuu irng di;ing và djch vi;i KH&CN. 

2. S hrqng nguii lam vic: 

S hrçrng ngtthi lam vic cüa Trung tarn ducrc UBND tinh giao hang näm 
trên co s dê an vj trI vic lam gàn vi chüc nàng, nhim vi;t, phm vi hot dng 
cüa Trung tam di.rçc co quan có thâm quyên phê duyt. 

S h.rçmg ngtthi lam vic näm 2019 cüa Trung tam sau khi hp nht là: 29 
viên chüc và 04 hçip dông lao dng theo Nghj djnh 68/2000IND-CP (giãm 01 hqp 
dông 68). 
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Sau hqp nh.t, Trung tam tip tic th%rc hin k hotch tinh giãn biên ch theo 
1 trInh dugc UBND tinh phê duyt. 

Diu 5. Tsâ lam vic, tài chInh, tài san, h so, tài 1iu và trang thiêt bj, 
phuxmg tin có lien quan 

Trung tam tip nh.n nguyen trng tri so, tài chInh, tài san, trang thit bj, 
phtrong tin, ho so, tài 1iu có lien quan tir Trung tam Thông tin và Thông kê khoa 
hoc và cong nghê và Trung tam Tfng dicing tiên b khoa hçc và cOng ngh den thOi 
diem bàn giao dê tiêp tVc  sO dung, phc vii cho hot dng cOa don vi. 

Diu 6. Co ch t%r chü tài chInh 

Trung tam thrc hin co ch tài chInh theo Nghj djnh s 16/201 5/ND-CP 
ngày 14/02/2015 cUa ChInh phO quy djnh cci ché tir chü cüa don vi sr nghip Cong 
l.p; Nghj djnh so 54/2016/ND-CP ngày 14/6/2016 cOa ChInh phO quy djnh co ché 
t%r chü cüa to chOc khoa hçc va cOng ngh cong lip; Thông ttr so 01/2017/TT-
BKHCN ngày 12/01/2017 cüa B truOng B Khoa hçc và Cong ngh quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cüa Nghj dlnh  sO 54/201 6/ND-CP ngày 14/6/2016 cUa ChInh phO 
quy djnh co chê tir chO cüa tO chOc khoa bce Va cOng ngh Cong ltp; Thông tu sO 
90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 cüa B tri.rOng B Tài chrnh quy djnh vic thirc 
hin Co ché tir chU tài chInh cUa to chOc khoa hçc và cong ngh cOng 1p và các van 
bàn pháp lu.t hin hành có lien quan. 

Diu 7. Giao trách thim cho CáC th chOc, Ca nhân có lien quan: 

1. Giám dc SO Khoa hçc và Cong ngh: 

a) Chü trI vic bàn giao tri sO, tài chInh, tài san, trang thi& bj, phuong tin 
lam vic, ho so, tài 1iu tO Trung tam Thông tin và Thông kê khoa hc cong ngh, 
Trung tam lfng diing tiên b khoa hçc và cong ngh ye Trung tam Thông tin và 
Ung ding khoa hçc và cong ngh dê tiêp tiic sO ding, ph%ic vi cho ho?t dng cUa 
dcinvj. 

b) Chi do, hi.rOng dn vic tip nhtn nhân six, rà soát, b trI, s&p xp hçip 1 
theo diin chuyên mOn, nghip v1i, sO truOng cüa tOng nguOi dam báo sr hot dng 
thông suôt, hiu qua cüa Trung tam. Dôi vOi sO nhân sir không bô trI, sap xêp duc 
do dôi du hoc khOng dung chuyên mon nghip vii dê xuât vic giâi quyêt nghi vic 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Chi do Giám d& Trung tam xây drng D an vj trI vic lam theo quy dnh 
ti Nghj djnh so 41/2012/ND-CP ngày 08/5/2012 cüa ChInh phü quy djnh ye vj trI 
vic lam trong don vj sic nghip cong l.p trInh cap có thâm quyên xem xét, quyêt 
djnh. 

2. Giám dc S&Nôi vi: 

a) Trinh UBND tinh giao s hrqng nguOi lam vic cho Trung tam; hi.rOng dan 
vic chuyên giao nhân sr tO Trung tam Thông tin và Thông kê khoa hc cOng ngh, 
Trung tam TJ'ng ding tiên b khoa hçc và cOng ngh ye Trung tam; vic giài quyet 
chê d chInh sách cho dOi tuçing tinh giãn theo quy djnh cUa pháp 1utt. 

b) Thm djnh D an vj trI vic lam cüa Trung tam trInh co quan có thm 
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quyn phê duyt. 

3. Giám dc Sâ Tài chInh: 

a) Chü trI, ph& hqp vói các co quan chüc näng hurng dn cong tác bàn giao 
tài san, tài chInhti's Trung tam Thông tin và Thông kê khoa hçc cong ngh, Trung 
tam U'ng diving tiên b khoa hQc và cong ngh ye Trung tam. 

b) Hrncng dn, thm djnh phucng an tr chü tài chinh cüa Trung tam dê S& 
Khoa h9c và Cong ngh trInh UBND tinh giao quyên tr chü theo dung quy djnh 
cüa pháp lut ye ngân sách Nhà nuâc, dam bâo hoat dng cüa Trung tam sau khi 
hçp nhât. 

4. Giám d& Trung tam Thông tin và Ung ding khoa hgc và cong ngh: 

a) Tip nhn nhân sv; h so, tài lieu; tài chmnh, tài san, co s vt chit, trang 
thiêt bj khác (nêu co) duçic chuyên giao. 

b) K hçip dng lam vic và thirc hin ch d chInh sách khác dam bão quyn 
lçii cüa nguYi lao dng theo quy djnh. 

c) Xây dirng D an vj trI vic lam cüa Trung tam theo quy djnh tai  Ngh djnh 
sO 41/2012/ND-CP ngày 08/5/2012 ciia ChInh phü quy djnh ye vj trI vic lam trong 
don vj si.r nghip cong 1p trInh cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

d) Xây drng phuong an tir chü cüa Trung tam trInh cp có th.m quyn xem 
xét, phê duyt và to chirc thirc hin sau khi &rçYc phê duyt theo quy djnh. 

d) Sp xp, b trI nhân sir theo d an vi tn vic lam dugc co quan có thm 
quyên phê duyt. 

e) Quy djnh cii th chirc näng, thim vi cüa CáC phông chuyên môn, nghip 
vv; ban hành quy ché hoat dng cüa don vj và các quy chê, quy djnh khác theo quy 
djnh cua pháp 1u.t. 

Diu 8. Chánh Van phàng UBND tinh, Giám dc cac Sâ: Ni vii, Khoa h9c 
và Cong ngh, Tài chInh; Giám dôc Kho bc Nhà Nithc, Giám dOc Trung tam 
Thông tin và U'ng ding khoa hçc và cong ngh, Thu tri.thng các Co quan, don vj 
lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay ké tü ngày 04/40/2019.!. 

Noi nhn. .- BAN NHAN DAN 
UTICHV 

Nguyn Thành Long 
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- Nhu diu 8; 
- TTr. Tinh ñy; TTr. HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, cac Phó Chi'i tjch UBND tinh; 
- Cong an tinh; 
- Ltru4 
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