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QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung 
công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phưong

B ộ  TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CỒNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phát triển 
khoa học và công nghệ địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp thực hiện 
một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương.

Điều 2, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đỉềiẵ 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng 
Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơỉ nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
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QUY ĐỊNH ^
v ề  vỉêc phối hợp thực hiện một số nội dung công việc 
trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương

(Ban hành kèm theo Quyết định số ̂ ^Ồ/QĐ-BKHCN 
ngàyẦhháng^ năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1« Phạm  vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này cụ thể hóa nội dung, trách nhiệm của các đơn vị liên quan 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện một số nội dung công 
việc trong quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại 
địa phương,

2. Đối với nội dung, trách nhiệm phối họp giữa các đơn vị liên quan đến 
hoạt động KH&CN tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam được thực hiện 
theo Quyết định số 2088/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc ban hành Quy chế phối họp công tác giữa Cục Công tác 
phía Nam với một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2, Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm kịp thời giải quyết, đáp ứng yêu cầu đề xuất của địa phương; 
thống nhất đầu mối theo dõi; liên thông trong trao đổi thông tin giữa các đơn vị 
trong Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy hoạt 
động BCH&CN ở địa phương.

2. Thực hiện ủy quyền, phân công trách nhiệm cụ thể giữa đơn vị chủ trì 
và đơn vị phối họp; tránh chồng chéo trong việc tham mưu giải quyết một số 
nội dung liên quan đến hoạt động KH&CN địa phương.

3. Bảo đảm việc cung cấp, trao đổi thông tin và hỗ trợ về chuyên môn 
giữa các đơn vị được duy trì thưcmg xuyên và có sự thống nhất chung.

Điều 3« Nộỉ dung phối hợp

1. Công tác tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch KH&CN của 
địa phương.

2. Tham mưu xử lý đề xuất đặt hàng của ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh) với Bộ 
Khoa học và Công nghệ; theo dõi, quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
theo đề xuất đặt hàng của địa phương.



3. Tổ chức các sự kiện, hoạt động KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ 
với địa phưong.

4. Thu thập, tổng hợp, trao đổi thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
KH&CN của địa phương.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Điều 4. Công tác tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch KH&CN 
địa phương

1. Vụ Phát triển KH&CN địa phương (Vụ địa phương) chủ trì, phối hợp 
vód các đơn vị đề xuất định hướng ưu tiên, tỷ lệ chi giữa đầu tư phát triển và sự 
nghiệp khoa học gửi Vụ Ke hoạch - Tổng hợp để hoàn thiện nội dung hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch và dự kiến phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho 
KH&CN hằng năm của các địa phương.

2. Vụ Ke hoạch - Tổng hợp là đầu mối tổng hợp kế hoạch và dự toán 
ngân sách cho hoạt động KH&CN của các tỉnh, thành phố theo đề xuất của 
Vụ địa phương; trong quá trình tổng hợp, xây dựng kế hoạch ngân sách cho 
địa phương, Vụ Ke hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm trao đổi, thống nhất với 
Vụ địa phương trước khi trình Bộ trưởng quyết định.

3. Vụ địa phương có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện 
ké hoạch KH&CN của các tỉnh, thành phố.

4. Vụ địa phương là nơi nhận báo cáo kế hoạch phát triển KH&CN hằng năm 
của các tỉnh, thành phố.

Điều 5. Giải quyết các đề xuất đặt hảng của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trách nhiệm của Vụ địa phương

a) Là đầu mối tiếp nhận, tổng họp phân loại các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 
KH&CN từ ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh để phối họp vói các đơn vị chức năng 
thuộc Bộ xử lý; chủ trì, phối họp với các đơn vị chức năng của Bộ tham mưu, 
trình Lãnh đạo Bộ để trả lời cho các địa phương.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý các 
đề xuất đặt hàng và quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia triển khai tại 
địa phương theo phân công của Bộ trưởng.

c) Đối với những nhiệm vụ KH&CN được giao quản lý, Vụ địa phương 
chủ trì, phối họp với các đơn vị chức năng thực hiện theo các quy định hiện hành.

đ) Chủ ừì tổ chức việc chuyển giao kết quả thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN được thực hiện tại địa phương cho các tổ chức, cá nhân sử dụng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị chức nẵng có liên quan



a) Chủ trì hoặc phối hợp với Vụ địa phưoTig xử lý các đề xuất đặt hàng từ 
các địa phương theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

b) Chủ trì, tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo phân công của 
Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Vụ địa phương quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN theo quy định.

Điều 6. Tổ chức các sự kiện, hoạt động KH&CN của Bộ tại địa phương

1. Vụ địa phương chịu trách nhiệm cân đối, phối họp với Văn phòng Bộ 
lập kế hoạch tổ chức các sự kiện hoạt động chung của Bộ tại địa phương (bao 
gồm cả các cuộc hội thảo, phổ biến chính sách KH&CN) trình Lãnh đạo Bộ 
phê duyệt.

2. Trước 31 tháng 12 hằng năm, các đơn vị chức năng của Bộ có trách nhiệm 
gửi kế hoạch tổ chức các sự kiện hoạt động của năm sau theo chức năng 
chuyên môn tới Vụ địa phương để tổng hợp, làm căn cứ lập kế hoạch hoạt động 
của Bộ thực hiện tại địa phương.

3. Các đơn vị được giao tổ chức các sự kiện tại địa phương trong kế hoạch, 
có trách nhiệm phối họp với Vụ địa phương tổ chức bảo đảm chất lượng theo 
yêu cầu đề ra; gửi thông báo kết quả về Vụ địa phương để tổng họp.

4. Đối vớỉ các hoạt động đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ: 
đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo tới địa phương các nội dung cần làm việc, 
đồng thời thông báo cho Vụ địa phương biết để theo dõi, phối hợp; gửi thông 
báo kết quả làm việc về Vụ địa phương để tổng họp.

5. Đối với các cuộc làm việc của Lãnh đạo Bộ với lãnh đạo các địa phương 
tại Bộ, Vụ địa phương là đơn vị đầu mối/phối họp, có trách nhiệm phối hợp 
với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung tham mưu cho Lãnh đạo Bộ.

Điều 7 o  Thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu KH&CN

1. Trách nhiệm của Vụ địa phương

a) Chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp hoạt động KH&CN tại địa phương; 
chủ trì việc cung cấp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương 
phục vụ cho công tác quản lý, xây dựng các chiến lược, kế hoạch về khoa học và 
công nghệ.

b) Phối họp vớỉ các đơn vị có liên quan xây dựng, xử lý và cập nhật 
phần mềm về hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương; duy trì và 
quản lý phần mềm; liên kết phận mềm với trang thông tin điện tử khoa học và 
công nghệ địa phương thuộc Cong thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ 
nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Trách nhiệm của các dờn vị trực thuộc Bộ



a) Cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của đơn vị tại các địa phương về Vụ địa phương để tổng họp, cập nhật 
vào phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương định 
kỳ 6 tháng/lần.

b) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ địa phương 
xây dựng, duy trì phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của 
địa phương.

c) Ngoài các nội dung trên, khi có yêu cầu báo cáo các dữ liệu theo 
chuyên đề, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối họp với Vụ địa phương 
thống nhất các biểu mẫu báo cáo trước khi triển khai tại địa phương.

Điều 8. Các nội dung phối hợp khác

1. Trong quá trình triển khai tại địa phương, có các nội dung liên quan 
phát sinh trực tiếp, đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ động phối họp Vụ địa phương 
báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

2. Trưòng họp có các đề xuất từ các địa phương gửi trực tiếp tói các đơn vị 
theo lĩnh vực chuyên ngành, theo chức năng quản lý, các đơn vị trực tiếp xử lý 
theo đề nghị của địa phương. Kết quả giải quyết được thông báo cho Vụ địa phương 
để phối họp theo dõi chung.

Chương III
TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 9. Trách nhiêm thi hành
®

1. Vụ trưởng Vụ địa phương phối họp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 
Bộ tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Định kỳ hằng năm, Vụ địa phương chủ trì tổ chức đánh giá thực hiện 
Quy định này, trên cơ sở đó trình Lãnh đạo Bộ quyết định nội dung, kế hoạch, 
giải pháp hiển khai thực hiện nhiệm vụ năm tiếp theo.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Vụ trưởng Vụ địa phương phối họp 
với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
xem xét, quyết định./.

B ộ TRƯỞNG


