
UY BAN NHAN DAN 
TNH THAI NGUYEN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

Thai Nguyen, ngày151háng 01 nám 2021 S: /2021/QD-UBND 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy dnh quãn 1 và to chfrc thirc hin nhim vti 

khoa hyc V Cong ngh cap tinh cüa tinh Thai Nguyen 

UY BAN NHAN DAN TNH THAI NGUYEN 
C!án  ci Lugt T cht'c chInh quyê'n dja phu'ung ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz' Lut Khoa hQc và cong ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013; 

Can cz' Nghj djnh sO' 08/2014/ND-CF ngày 27 tháng 0] nám 2014 cia 
C!hInh phi quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng dan thi hành mt5t sO diêu cza LuIt Khoa hQc 
và cong ngh; 

Cán ct' Nghj djnhsO' 95/2014/ND-CF ngày 17 tháng 10 nám 2014 cia 
ChInh phz quy djnh ye dâu tu và cci chê tài chInh dôi vO'i hogt dç5ng khoa hQc vâ 
cong ngh; 

Can cii' Nghj djnh s 70/2018/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2018 cia 
ChInh phz quy djnh vic quán lj, th dyng tài san du'cic hlnh thành thông qua vic 
triên khai thy'c hin nhim vy khoa hQc và Cong ngh sü' dyng von nhà nithc; 

Can ct' Thông tu' sO' 09/20]4/TT-BKHCW ngày 27 tháng 5 nám 2014 cza 
Bç5 tru'O'ng Bó Khoa hQC và Cong ngh quy djnh quán lj các nhim vy khoa hQc 
và cOng ngh cap quOc gia; 

Can cz' Thông tu' sO' 07/20]4/TT-BKLJCN ngày 26 tháng 5 nám 2014 caa 
Bó trithng Bó Khoa hQc và COng nghç quy djnh trinh ty', tha tyc xác djnh nhirn 
vy khoa hQc và Cong ngh cap quôc gia st9c dyng ngán sach n/ia nzthc; Thông tu' 
sO 03/20] 7/TT-BKHCN ngày 03 thang 4 näm 2017 tha dOi, bO sung rnç$t so diêu 
cza Thông tu' so 07/2014/TT-BKFICN ngày 26 thang 5 nám 2014 caa Bó tru'O'ng 
B5 Khoa hQc và Cong nghç quy djnh trInh ty', th tyc xac djnh nhiçm vy khoa 
hQc và cOng ngh cap quOc gia szc dyng ngán sach nhà nithc; 

Can cz' Thông tu' sO' 11/20]4/TT-BKJ-Ic1N ngày 30 tháng 5 näm 2014 caa 
B3 tru'O'ng Bç5 Khoa hQc và Cong ngh quy djnh vic dánh gia, nghim thu kêt 
qua thy'c hin nhiém vu khoa hQc và cOng ngh cap quOc gia th dyng ngân sách 
nhà nu'&c; 

Cän ct' Thông tu' sO' 14/2014/TT-BKI-ICN ngày 11 tháng 6 nárn 2014 cta 
B5 tru'&ng B3 Khoa hQc và COng ngh quy djnh ye vic thu thp, dáng /, lint gil'? 
và cong bO thông tin ye nhim vy khoa hQc và cOng ngh; 

Can ct' Thông tu' sO' 04/2015/TT-BKFICN ngày 11 thang 3 nám 2015 cla 
B5 tru'O'ng Bç5 Khoa hQc và COng ngh quy d/nh vic kiêm tra, danh giá, dieu 
chinh và chám d&t hcip dOng trong qua trinh thy'c hin nhim vy khoa hQc và 
cOng ngh cap quOc gia sl? dyng ngân sach nhà nithc; 
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Can cá' Thông tic lien tjch so' 27/2015/ITLT-BKFICN-BTC ngày 30 tháng 12 
nám 2015 cña Bó tru'O'ng Bó Khoa hQc và Cong nghç và Bç5 tru'ãng Bç5 Tài chInh 
quy dfnh  khoán chi thy'c hin nhim vi khoa hQc và cOng ngh sir dyng ngân 
sách nhà nithc; 

Can ci Thông tic sO' 08/201 7/TT-BKFICN ngày 26 tháng 6 näm 2017 cüa 
B3 trithng B5 Khoa hQc và Cong ngh quy djnh tuyên chQn, giao tryc tiêp to chtc 
và cá nhân thy'c hin nhim vy khoa hQc và Cong ngh cap quOc gia sir dyng ngOn 
sách nhà nzthc; 

Can ct' Thông tic sO' 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 näm 2018 cza 
B5 tru'O'ng Bç5 Tài chInh hu'ó'ng dan mç5t sO diêu cza Nghj djnh sO 70/2018/ND-CP 
ngày 15 tháng 5 näm 2018 cta ChInh phi quy djnh vic quán lj, th dyng tài san 
du'ctc hlnh thành thông qua vic trién khai thy'c hiçn nhiçm vu khoa hQc Va 
cong ngh th dyng von nhà nzthc; 

Can cz' Thông tic sO' 02/2020/TT-BKLJC'N ngày 10 tháng 8 nám 2020 cia 
Bó tricO'ng Bó Khoa hQc và COng ngh hzthng dan thi hành khoán 1 Diêu 41 
Nghj djnh sO 70/2018/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2018 cia ChInhphi quy djnh 
quán lj, th dyng tài san dzcçic hInh thành thông qua vic trien khai thyc hin 
nhim vy khoa hQc và cOng ngh th dyng ngân sách nhà nzthc; 

Theo d nghj cia Giám d4c S& Khoa hQc và COng ngh. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo quyt djnh nay Quy djnh quãn 1 và t chüc 
thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh cap tinh cüa tinh Thai Nguyen. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 01 tháng 02 nàrn 2021 
và thay the Quyêt djnh so 33/2015/QD-UBND ngày 30 tháng 10 närn 2015 cüa 
UBND tinh ye vic ban hành Quy chê quán 1 và tO chüc thirc hin các nhirn vii 
khoa h9c và cong ngh cap tinh cüa tinh Thai Nguyen. 

Diêu 3. Chánh Vn phông Uy ban nhn dântinh, thu truâng các sâ, ban, ngtnh, 
Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã, các Co quan, to chirc và 
cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./.- 

Noi nhân: 
- B Khoa h9c và Cong ngh; 
- B Tài chInh; 
- Ciic Kiêm tra VB QPPL- B Tt.r pháp; 
- Thuông trirc HDND tinh; 
- ChU tjch và các PCT UBND tinh; 
- Uy ban Mitt trn To quôc Vit Nam 
tinh Thai Nguyen; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the tinh; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 
- Lãnh dao VP UBND tinh; 
- Trung tam Thông tin tinh; 
- Luu: VT, KGVX, TH ,, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Trnh Vit Hung 





UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH THAI NGUYEN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY DNH 
Quãn 1 và to chu'c thirc hin nhim viii khoa h9c và cOng ngh cap tinh 

cüa tInh Thai Nguyen 
(Ban hành kern theo Quyêtdjnh sô'#tY2O21/QDUBND ngày'ftháng 01 iiärn 2021 

cia Uy  ban nhán dan tinh Thai Nguyen) 

Chtrong I 
QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diêu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Phtm vi diu chinh: Quy djnh nay quy djnh vic quàn 1 và t chüc 
thirc hin các thim vi khoa h9c và cong ngh cap tinh có sr diing ngân sách 
nhà nthc cüa tinE Thai Nguyen (sau day gçi tat là nhim vii khoa h9c và cOng 
ngh cp tinh), bao gm: Xác djnh danh miic nhiin vii khoa h9c và cOng ngh; 
t chüc và hott dng cüa các Hi dông tu van tuyên ch9n, giao tnrc tiêp, nghim 
thu thim vii khoa h9c và cOng ngh; thâm djnh kinh phi; phé duyt nhim vii 
khoa hçc và cOng ngh; thanh tra, kiêm tra, dánh giá và xü l trong qua trInh 
thirc hin nhim vii khoa h9c và cOng ngh; nghim thu kêt qua; dãng k, km 
giü, cOng nhn kêt qua; thanh l hçip dông nghiên ci'ru khoa h9c; cOng bô Va i'rng 
ding kêt qua nhim vi khoa h9c và cOng ngh. 

2. D& tuqng áp ding: Quy djnh nay áp ding di vi các t chüc, Ca nhân 
tham gia quàn l, chü trI thirc hin, các tO chi'rc, cá nhân khác có lien quan den 
nhim vi khoa h9c và cong ngh cap tinh cüa tinh Thai Nguyen. 

Diu 2. Giãi thIch mt s thut ngir trong van ban 

Trong van bàn nay, mt s thut ngU duâi day duçic hiu nhu sau: 

1. Nhirn vi khoa h9c và cOng ngh cp tinh là nhim vi khoa h9c Va 
cong ngh có tam quan tr9ng dôi vâi phát triên kinh tê xä hi, giâi quyêt các van 
dê khoa h9c và cong ngh trong phtm vi tinh và có sü diing nguôn kinh phi s'r 
nghip khoa h9c và cOng ngh cüa tinh. 

2. Các hInh thüc cüa nhim v khoa h9c và cOng ngh cp tinh: 

a) D an khoa h9c cp tinE là nhim v1i khoa h9c và cOng ngh nhm mc 
tiêu xây drng co s 1 lun và thirc tien phiic vii vic xây dirng Co chê, chinE 
sách cña tinE. 

b) D tài khoa h9c và cOng ngh cp tinE là nEim vçi khoa h9c và cOng 
ngh có ni dung chU yeu là hoat dng .khám phá, phát hin, tim hiu bàn chit, 
quy lut cüa sir 4t, hin tuçing tr nhiên, xã hi và tu duy; sang to giãi pháp 
nhäm img ding vào thirc tiên, bao gOm d tài nghiCn cm co bàn, d tài nghien 
cü'u üng diing, dê tài triên khai thirc nghim hoic ket h?p  nghiên cüu co bàn, 
nghien ciru iling diing và trien khai thijc nghim trên dja bàn tinh. 
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c) D? an san xut thir nghim cp tinh là nhirn vi khoa h9c và cong ngh 
nhm 1rng ding kt qua nghiên ciru khoa h9c và triên khai th'çrc nghim dê thir 
nghim các giãi pháp, phuong pháp, mô hInh quân l kinh té - xã hi hoc san 
xut thu quy mô nhô nhm hoàn thin cong ngh mâi, san phâm mOi tnthc khi 
dua vào san xut và diii sng trén dja bàn tinh. 

d) Dir an khoa h9c và cOng ngh cp tinh là nhim viii khoa h9c và cong 
ngh giài quy& các vn d khoa h9c và cOng ngh chü yêu phiic vi vic san 
xut mt san phm hoc nhóm san phâm tr9ng diem, chü 1irc có tác dng nâng 
cao trmnh d cong ngh cüa mt ngành, mt linh virc và có ânh hithng den phát 
trin kinh tê xâ hôi cüa tinh. 

d) Nhim vi khoa h9c và cOng ngh tim nàng là nhim vii khoa h9c và 
cong ngh tp trung nghiên ciru giài quyêt nh&ng van dê khoa h9c và cong ngh 
dOi hôi tInh üng diing cao và có triên v9ng tto ra, phát triên huâng nghiên ci1ru 
mói hoc san phâm mói thuc linh vçrc khoa h9c và cOng ngh ixu tiên, tr9ng 
dim cña tinh. 

3. D xut dt hang nhim vii khoa h9c và cong ngh cap tinh là các yêu 
cu dt ra drnii ding nhim vi khoa h9c và cOng ngh nhäm dáp irng thu câu 
th?c tin cña cOng tác quan 1, phát triên kinh tê xã hi, bào dam quOc phOng, an 
ninh và phát trin khoa h9c và cong ngh trên dja bàn tinh do các to chüc, cá nhân 
d xuât vñ co quan quân l nhà nrnc có thâm quyên dê dt hang cho to chüc, cá 
nhân thuc hiên. 

4. Các thut ngu khác không nêu t?i  van bàn nay duçic hiu tMng nhât 
theo quy djnh cüa Lut Khoa h9c và cOng ngh nàm 2013, Nghj djnh s 
08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 nàm 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và 
hithng dn thi hành mt sO diêu cüa Lut Khoa h9c và cOng ngh và các van bàn 
lien quan. 

Diêu 3. Ma s cüa nhim viii khoa hçc Va cong ngh cap tinh 

Ma s cña thim vii khoa h9c và cOng ngh cp tinh do S& Khoa h9c và 
Cong ngh cap và duc ghi nhu sau: Ten loi hInh nhim vii/lTth virc khoa 
h9c/sO thu tr/nàm bat dâu thçrc hin. Trong do: 

Ten loi hInh nhim vii: DT (d tài), DA (d an), DA (dir an), DASXTN 
(dr an san xuât thu nghim), NVKHCN(nhim vii khoa h9c và cOng ngh). 

Linh vrc khoa h9c: Vi& tt ten linh virc khoa h9c và cong ngh cüa ma 
cap i theo Bang phân 1oi lTnh vrc nghiên cüu khoa h9c và cong ngh (ban hành 
kern theo Quyêt djnh sO 1 2/2008/QD-BKHCN ngày 04/9/2008 cña B Khoa h9c 
và Cong ngh ye vic ban hành mt s bang phân 1oi thng kê khoa h9c Va 
cOng ngh), gOm: TN (tr nhiên), KTCN (k5 thut Va cOng ngh), YD (y, duçc), 
NN (nOng nghip), XH (xa hi), NV (nhân van). 

S thu tu: DuGc tInh theo nàm. 
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Diêu 4. Tho'i gian thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh 

1. Thai gian thirc hin nhim vçi khoa h9c và cong ngh không qua 24 tháng; 
riêng các nhim vi khoa h9c vâ Cong ngh thuc linh vçrc nông, 1am, ngu nghip, yté 
duçic triên khai không qua 36 tháng; các truô'ng hçp dc bit khác Sâ Khoa h9c và 
Cong ngh trInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. 

2. Thôi gian thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh duçc tInh tü khi 
k két hçip dông nghiên ciru khoa h9c den khi dugc Hi dông tu van dánh giá 
nghim thu kêt qua thçrc hin nhim vi.i khoa h9c và Cong ngh cap tinh nghim thu. 

Diu 5. Quy trInh quail 1 nhim viii khoa h9c vã cong ngh 

1. Xác djnh danh mic nhim v khoa h9c và cOng ngh. 

2. Tuyn ch9n, giao tr?c tip nhim viii khoa h9c và cong ngh. 

3. Dánh giá thuyt minh thim vii khoa hpc và Cong ngh thirc hin; 
thâm djnh kinh phi thirc hin. 

4. Phê duyt nhim vii khoa h9c Va cong ngh. 

5. K kt hçip c1ng thirc hiên, diu chinh, xr 1 trong qua trInh thrc hin 
h9p dông. 

6. Ch d báo cáo, kim tra trong qua trInh thirc hin nhim vçi khoa h9c và 
cong ngh. 

7. Dánh giá, nghim thu kt qua thim vi khoa hçc và cong ngh. 

8. Thu thp thông tin, däng k, luu giQ, Cong nhn kát qua, cong b và 
chuyên giao kêt qua nhim vii khoa h9c và cong ngh. 

9. Quán 1, sü ding tài san dugc hInh thành thông qua vic trin khai thirc 
hin nhim vii khoa h9c và cong ngh sü ding ngn sach nhá nuâc. 

10. Thanh 1 hcip dng. 

11. Quyt dnh cong nhn kt qua nhim vi khoa h9c và Cong ngh. 

Chtrong II 
XAC D!NH  NHI1M VJ KHOA HQC VA CONG NGH 

Diu 6. Yêu cu di vó'i nhim viii khoa h9c và cong ngh cap tinh 

Nhim vi khoa h9c và cong ngh cp tinh phãi dáp üng dy dü các yeu 
câu chung và yêu câu riêng cho tüng 1oti, cii the nhu sau: 

1. Yeu cu chung: 

a) Co tInh cp thit cao hoc thm quan tr9ng dM vi phat trin kinh t - xã 
hi, quOc phông, an ninh trong phtm vi cüa tinh. 

b) Các vn d khoa h9c cn phái huy ding ngun 1rc khoa h9c vá cong ngh 
cüa tinh (nhân hrc khoa h9c và cong ngh hoc nguOn tài chInh) hoc gop phân 
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giâi quyt nhtrng nhim vi mang tInh lien vüng, lien ngành; vn d khoa h9c và 
cong ngh dc bit quan tr9ng nhàm giãi quyêt yêu câu khân cap cüa tinh ye quôc 
phông, an ninh, thiên tai, djch bnh và phát trin khoa hçc vâ cong ngh. 

c) Không trüng 1p v ni dung vâi các nhim vii khoa hçc và cOng ngh 
sir diing ngân sách nhà nuâc dã và dang thirc hin. 

2. Yêu cu riêng d&i vâi d tài cp tinh: 

a) D tài trong linh virc khoa h9c cOng ngh và k5 thut phãi dáp i'rng 
dng thi các yêu câu sau: 

- Cong ngh hoc san phm khoa h9c cOng ngh dci kin: Co triên v9ng 
1n tao  sir chuyên biên ye näng suât, chat 1ung, hiu qua nhung chua duçc 
nghiên ciru, üng ding a tinh; duçc hoàn thành & dng mu và sn sang chuyên 
sang giai doan san xuât thr nghim; có khâ näng diiçc cap bang dc quyên sang 
ch, giâi pháp htru Ich hoc bang bão h giOng cay trông. 

- Co phuang an kha thi d phát trin cOng ngh hoc san phm khoa h9c 
và cOng ngh trong giai doan san xuât thr nghim. 

b) Di vói d tâi trong lTnh vrc khoa hçc xã hi và nhân van: Kt qua dam 
bâo tao  ra dugc 1un ci'r khoa h9c, giãi pháp kjp th&i cho vic giâi quyêt van dê 
thrc tin trong hoach djnh và thçrc hin du&ng lôi, chü truorig cüa Dâng, chinh 
sách phát trin kinh tê - xã hi, pháp 1ut cüa Nhà nuâc. 

c) Di vói d tài trong các lTnh vuc khác: San phm khoa h9c Va cOng 
ngh dam bão tinh m&i, tInh tiên tiên so vâi các kêt qua dã duçic tao  ra  tai  tinh 
hoc trong nuóc thông qua các cong bO trong nuâc, có nghia quan tr9ng dOi 
yâi phát triên kinh tê - xã hi, bâo dam an ninh, quôc phông và an sinh ä hi. 

3. Yêu cu riêng di v&i dr an san xut thu nghim cp tinh: 

a) Cong ngh hoc san phm khoa h9c và cong ngh có kha näng irng 
diing hoc có xuât xü ti kêt qua nghiên ciiru cüa dê tài nghiên cru 1rng dng và 
phát triên cOng ngh dã dirge Hi dông tu vn dánh giá nghim thu k& qua 
nhiêm khoa hoc yà cong ngh cap tinh tr& len dánh giá, nghim thu yà kiên nghj 
trien khai áp dicing hoc l két qua khai thác sang ch hoc giai pháp hu'u Ich. 

b) COng ngh hoc san phm khoa h9c và cOng ngh dir kin dam bao 
tInh On djnh & quy mô san xuat bat nhO yà có tInh kha thi trong üng ding hoc 
phát trien san pham & quy mô san xuat hang 'oat. 

c) Co kha nang huy dng dirge ngun kinh phi tr các doanh nghip hoc 
to chüc, cá nhan có nguOn vOn ngoai ngan sách nhà nuâc d thçrc hin. 

4. Yêu cu rieng di vój d an khoa h9c cp tinh: Kt qua nghiên cru là 
nhU'ng dê xuât, quy trInh vâi day dü lun cu khoa h9c và thrc tin phiic vi vic 
hoach dinh và tliçrc hin du&ng lOi, ehü truGng cüa Dàng, chInh sách phát trin 
kinh tê - xà hi, pháp lut cüa Nhà nuóc. 
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5. Yêu cu riêng di vói dir an khoa h9c và cong ngh cap tinh: 

a) Giãi quyt vn d khoa h9c và cOng ngh phiic vi trirc tip d? an dâu 
tu san xuât san phâm tr9ng diem, chü 1rc cüa tinh, ngânh và dja phuong hoc dê 
to ra san phm phái cO tInh näng, chat luçmg, giá cnh tranh so vâi san phâm 
cüng 1oti san xuât trong nuic hoc thp khâu. 

b) K& qua to ra dam báo duqc áp dçing và nâng cao hiu qua kinh t cüa 
dci an dâu tu san xuât; có khá nàng lan tOa hoc có nghTa tác dng lâu dài tâi 
sir phát triên khoa h9c và cOng ngh cüa ngành, lTnh virc. 

c) Co phuong an huy dng các ngun tài chInh ngoài ngân sách nhà nuóc. 

6. Các nhim vii khoa h9c vâ cOng ngh duçc u'u tiên xem xét: 

a) Co tInh cp thit và các k& qua to ra phiic vi,T trirc tip cho sir nghip 
xây dirng và phát triên kinh té - xä hi cüa tinh, ngành, dja phuong. 

b) Các kt qua nghiên cru phiic v1i san xut san phm tr9ng dim, chü 
1?c, uu tiên, müi nhcn cüa tinh, nganh, dja phuong. 

c) Các kt qua nghiên cru có sir anh huâng lan dn phát trin kinh t xâ h)i 
hoc thüc day phát triên tiêm 1ic khoa h9c và cong ngh cüa ngành, dja phucing. 

d) Các vn d khoa h9c có huy dng them ngun 1rc khoa h9c Va cong ngh 
(nhân hic, nguOn hic tai chinh, näng 1rc tO chiirc nghiên ciru) ngoài kinh phi 
sir nghip khoa h9c và cOng ngh cüa tinh. 

d) Co don vj cam kt üng diing san phm. T chüc, cci quan irng diing 
ket qua dr kiên có dü uy tin va näng içrc dê tiêp nhn va triên khai mt cach có 
hiu qua san phâm to ra. 

Diu 7. Xác djnh danh miic nhim viii khoa hQc và cong ngh 

1. Can cü huâng dn xây dmg k hoch khoa h9c và cOng ngh cüa B 
Khoa hçc và COng ngh và Uy ban nhan dan tinh, hang näm S& Khoa h9c và 
COng ngh thông bao, huóng dan cac to chüc, ca nhan dang k, dé xuat dt hang 
nhim vi khoa h9c va cOng ngh phñ hp vâi djnh huang phat triên khoa h9c va 
Cong ngh cüa tinh. 

2. S Khoa h9c va COng ngh tng hp, phan 1oi thim vçi khoa h9c và 
cong ngh do cac tO chüc, ca nhan dang k, dê xuat dt hang. 

3. Thành 1p  Hi dng tu vn xác djnh nhim vi khoa h9c và cong ngh cp 
tinh dê tu van hra ch9n danh mic nhim v khoa h9c và cOng ngh: 

a) Thanh phn cüa Hi dng: Co tili 7 dn 11 thanh viên, bao gm Chü 
tjch, Phó Chü tjch, ñy viên thu k khoa h9c va các thanh viên khác. Thành viên 
cña Hi dOng l các nhà khoa h9c thuc linh vic khoa h9c có lien quan, cac can 
b quan l có kinh nghim, trong do có It nhat 02 thanh viên có chuyên mon sau 
trong Hi dOng lam phan bin. 

b) Nhim vcl cUa Hi dng: Tu vn cho Chü tjch Uy ban nhan dan tinh xác 
djnh danh miic nhim vii khoa h9c va cOng ngh, phuong thirc tuyen ch9n hoc 
giao tric tiêp cac nhim vi khoa h9c va cong ngh. 
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c) Thm quyn thành 1p Hi dng: Giao Giám dc Si Khoa h9c Va 
Cong ngh quy& djnh thành 1p Hi dng tu vn xác djnh thim viii khoa hoc và 
cong ngh cp tinh. 

4. Nguyen tc lam vic cüa Hi dng tu vn xác djnh nhim vi khoa h9c 
vâ cong ngh: 

a) Phiên h9p cüa Hi dng phâi có mt It nht 2/3 s thành viên cüa Hi dng, 
trong do phâi có Chü tjch (hoc Phó Chü tjch duqc Chü tjch Hi dông üy quyên) 
và 02 üy viên phãn bin và thu k khoa h9c cüa Hi dng. 

b) Thành viên Hi dng tu vn có trách nhim nghiên cüu truâc tài 1iu do 
Sâ Khoa h9c và Cong ngh cung cp và nhQLn xét, dánh giá d xut dt hang 
(Mu Phiu nhn xét và dánh giá d xut dt hang 4n diing mu ban hành kern 
theo Thông tu sO 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 näm 2017 cüa Bô tru&ng 
B Khoa h9c và Cong ngh sira di, b sung mt sO diêu cüa Thông tu s 
07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 närn 2014 cüa B truâng B Khoa h9c và 
Cong ngh quy djnh trInh tçr, thu tic xác djnh nhim v khoa hçc và cong ngh 
cp quc gia sir diing ngân sách nhà nuc). 

c) Hi dng tu vn lam vic theo nguyen tc dan chü, khách quan, trung 
thirc, tuân thu pháp 1ut và do dic nghê nghip. Các kiên kêt lun ciia Hi 
dng duc thông qua khi có It nht 3/4 s thành viên cüa Hi dng có mt nht 
trI bang hInh thiTrc bO phiu. 

d) Trén co s& kt qua phiu dánh giá cüa các thanh iên, nhim ViI khoa 
hçc và cong ngh duqc Hi dng tu vn d nghj dua Vao danh mic d xut dt 
hang thim V1T khoa h9c Va cOng ngh cp tinh d tuyn ch9n hoc giao trirc 
tip cho t chirc, cá nhân thiic hin phâi có it nht 3/4 si thanh Viên Hi dng có 
mt bO phiêu "dê nghj thirc hin". 

Hi dng thào 1un cii th d biu quyt thng nht v ten nhim Vi, djnh 
hung mic tiêu, yêu câu dOi Vol kt qua và phuong thirc tO chüc th%rc hin 
(tuyn ch9n hoc giao trtrc tiêp) va sap xp theo thir tir u'u tiên trong danh miic 
nhim vii d xut dt hang. 

d) Di vOi các nhim vii d nghj "khOng thirc hin", Hi dng thng nhtt 
kin dánh giá 1 do không thirc hin. 

e) Thu k 1p biên bàn lam V19C cüa Hi dng (Mu biên bàn 4n diing 
rnu ban hành kern theo Thông tu s 03/201 7/TT-BKHCN). 

5. Phê duyt danh mtic nhim V11 khoa h9c và cOng ngh cp tinh: Can 
cü kêt qua tu Van cña Hi dOng tu vn xác djnh nhim vii khoa h9c và cOng 
ngh cp tinh, SO Khoa h9c va COng ngh thng h'p trInh Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt danh mic các nhim vi khoa h9c va cOng ngh grn: Ten 
nhiêm VU, phuong thüc tuyn ch9n hoc giao trirc tip, muc tiêu, ni dung 
chInh, san phm cüa nhim vi. 
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Chtro'ng III 
TUYEN CHQN, GIAO TRUC TIEP NHIEM VIJ 

KHOA HOC A CONG NGH 

Diêu 8. Diu kiin tham gia tuyn ch9n, giao trirc tip to chfrc chü trI, 
cá nhân chü nhim thirc hin nhim vli khoa h9c và cong ngh cap tinh 

1. Các t chüc có hot dng phü h9p vâi linh virc cüa nhim vi khoa h9c 
vâ cong ngh, có con dâu và tài khoán có quyên tham gia däng k tuyên ch9n, 
giao trirc tiêp chü trI th'çrc hin nhim vi khoa h9c và cOng ngh cap tinh. 

2. T chi±c thuc mt trong các trrnmg hçp sau day không dü diu kin 
tham gia dang k tuyên ch9n, giao trçrc tiêp lam chü trI nhim v1i khoa h9c và 
cong ngh cap tinh: 

a) Tü thñ dim np h so däng k tham gia tuyn ch9n, giao trrc tiêp nhim 
vi khoa h9c vâ cOng ngh chua hoàn trã day dü kinh phi thu hôi theo hçip dOng 
thirc hin các nhim vii khoa h9c và cOng ngh truâc day. 

b) Tai  thai dim np h so däng k) tham gia tuyn ch9n, giao trrc tiêp 
nhim vi khoa h9c và cOng ngh chua np ho so dê nghj dánh giá nghim thu 
nhim vi khoa h9c và cOng ngh cap tinh khác do mInh chü trI sau 30 ngày kê tü 
ngày kêt thüc thai gian thirc hin nhim vçi theo hçp dOng, bao gôm Ca thri gian 
duçc gia han  (neu co). 

c) T chirc chü trI nhim vi khoa h9c và cOng ngh có sai phm dn tâi bj 
châm dirt thxc hin nhim vi khoa h9c và cOng ngh khOng duçc däng k tuyên 
ch9n, giao trrc tiêp trong thai han  01 näm, tInh tili thai diem có ket 1un cüa Co 
quan co thâm quyên. 

d) Tai  thai dim np h so dang k tham gia tuyn ch9n, giao trrc tiêp 
chua hoàn thành vic dàng k, np, lu'u gitt các ket qua thirc hin nhim vii khoa 
h9c và cOng ngh cap tinh khác có sr ding ngân sách nhà nuâc dã hoàn thành. 

3. Ca nhân dang k chü nhim thim viii khoa hçc và cOng ngh phãi 
dOng thai dáp img các yêu câu sau: 

a) Co trmnh do dai hoc trâ len. 

b) Co chuyên mOn hoc vj trI cOng tác phü hp va có kinh nghim hoat dng 
trong cüng lTnh vçrc khoa h9c vci thim vi tü 03 nàm trô len, tInh den thM diem 
np thuyêt minh nhim vii khoa h9c và cOng ngh và các tài 1iu có lien quan. 

c) L nguè'i chü trI hoc tham gia chInh xay dirng thuyt minh nhim vi 
khoa h9c va cOng ngh. 

d) Co dü kha nãng trirc tip t chüc thirc hin va dam bão dü thai gian d chü 
tn thirc hin cOng vic nghiên cim cüa nhim vii khoa h9c và cOng ngh. 

4. Ca nhân thuc mt trong các truông hp sau day không dü diu kin 
tham gia däng k lam chü nhim nhim vi khoa h9c và cOng ngh: 

a) Tai  thoi dim np thuyt minh nhim vi khoa h9c va cOng ngh van 
dang lam chü nhim tü 02 (hai) nhim vi khoa h9c va cOng ngh cap tinh tth len. 
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b) Tai  thM dim np thuyt minh nhim vi khoa h9c và cong ngh chua 
np h so d nghj dánh giá nghim thu thim vi khoa hçc và cong ngh cap tinh 
khác do mInh lam chü nhim sau 30 ngày kê tir ngày kêt thüc thôi gian thrc hin 
nhim v theo hçp dông, bao gm thii gian duçic gia hn (neu co). 

c) Chü nhim nhim viii khoa h9c và cong ngh duçic dánh giá nghim thu 
a müc "Không dtt" s không duçc tham gia dang k tuyên ch9n, giao trixc tiêp 
trong thai hn 02 näm k tü ngày có kt 1un cüa Hi dông tu van dánh giá nghim 
thu kt qua nhim vii khoa h9c và cong ngh cap tinh. 

d) Chü thim nhim vi khoa h9c và cong ngh cO sai phm dn dn bj 
chm düt thirc hin nhim v hoc bj truy ciru trách nhim hInh sr sê không 
duqc tham gia däng k tuyn ch9n, giao trirc tiêp trong thai hn 03 näm kê tü 
ngày có quyt djnh cüa co quan có thm quyên. 

Diêu 9. Nhim vii khoa hyc và cong ngh thrqc to chtI'c thuyc hin theo 
phirong thu'c tuyên ch9n 

1. Nhim vi khoa hçc vâ cong ngh Co nhiêu tO chuc, Ca nhân CO khà näng 
tham gia thrc hin phãi dugc to chuc thrc hin theo phuong thüc tuyên ch9n. 

2. Trong thai gian 10 ngày lam vic sau khi duqc Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt danh miic nhim vi khoa h9c và cong ngh thirc hin theo 
phuong thüc tuyên ch9n, So Khoa h9c và Cong ngh có trách nhim cong bô 
cOng khai trên website cüa SO hoc các phuong tin truyên thông khác các ni 
dung: Ten nhim vii, mic tiêu, san phâm dir kiên dt duçc; huó'ng dn các to 
chirc, cá nhân giri thuyêt minh nhim vi khoa h9c va cong ngh và các tài lieu 
Co lien quan dê dang k'i tham gia tuyên ch9n trong thai gian 30 ngay lam vic, 
ké ti'i ngày cOng bô. 

3. Tuyn ch9n t chüc, ca nhan chü trI thirc hin nhim viii khoa h9c và 
cong ngh: SO Khoa h9c và COng ngh có trách nhim tiêp nhn hO so, tng hp 
và thành 1p Hi dOng tu van tuyên ch9n các tO chOc, cá nhân chü trI nhim v 
khoa hçc va cOng ngh theo các quy djnh hin hành. 

Diêu 10. Nhim vii khoa h9c vã cong ngh thrqc ti chtrc tht,rc hin 
theo phtro'ng thtrc giao trirc tiêp 

1. Nhim vi khoa h9c và cong ngh duçic thrc hin theo phuong thirc 
giao tnrc tiêp la nhiêm vu khoa hoc va cOng nghê däc thu phuc vu an nmh, quOc 
phông; giâi quyêt các van dê dt xuât, cap bach; ni dung cüa nhim vi khoa h9c 
và cOng ngh chi có mt to chOc don vj có dü diêu kin ye than hrc, chuyen mOn, 
trang thit bj d thicc hin nhim vii do. 

2. Tren co sO danh mic nhim vii khoa h9c và cOng ngh thirc hin theo 
phuong thüc giao trirc tiep dã ducic Chü tjch Uy ban nhan dan,tinh phê duyt, so 
Khoa h9c và Cong ngh có trách nhim cOng bO cOng khai trên website cüa SO 
hotc các phuong tin truyên thông khác các ni dung: Ten nhim vii, co quan 
chü trI thim vi, mic tiêu, san pham dr kiên dt duçic. 
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3. Si Khoa h9c và Cong ngh hthng dn co quan chü trI, chü nhim 
nhim vii np thuyêt minh nhim vi khoa h9c và cong ngh Va cac tài 1iu có 
lien quan theo quy djnh. 

4. Giám dc S& Khoa h9c và Cong ngh thành 1p Hi dng tu vn giao trrc 
tip thicc hin thim v khoa h9c và cong ngh dê thâm djnh thuyêt minh nhim 
vi khoa h9c và cong ngh theo quy djnh hin hành. 

Diêu 11. Hii dlng tu' van tuyn .ch9n thiyc hin nhim vii khoa h9c và 
cong ngh, Hi dOng tir van giao truc tiêp thic hin nhim vii khoa h9c Va 
cOng ngh 

1. Giám dc Sâ Khoa h9c và Cong ngh quyt djnh thànhlp các Hi 
dông tu van khoa h9c và cong ngh cap tinh: Hi dông tu van tuyên chçn thirc 
hin nhim vii khoa h9c và cong ngh, Hi dOng tu van giao trçrc tiêp th'çrc hin 
nhim vi khoa h9c và cong ngh. 

Mi nhim vi khoa h9c và cOng ngh thành 1p Hi dng riêng. Các Hi dng 
tr giài the sau khi hoàn thành nhim vi. 

2. Thành phn cüa Hi dng: Hi dng có tü 07 dn 09 thành viên, grn 
Chü tjch, Phó Chñ tjch (là lath dto Sâ Khoa h9c và Cong ngh) và các üy viên, 
trong do có 02 üy viên phãn bin và üy viên thu k Hi dông. Thành viên Hi 
dông là ngithi có chuyên mOn phü hçp, am hiêu sâu chuyên ngành khoa h9c và 
cOng ngh lien quan den linh vrc nghiên ciru cüa thim vi khoa h9c và cong 
ngh và dai  din cüa co quan quàn l nhà nuóc, to chirc có lien quan. 

NguOi dCmg du t chirc và cá than dang k chü nhim hoc tham gia 
thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh khOng dugc tham gia Hi dông tu van 
tuyên chçn (hoc giao triic tiêp) dOi vâi nhim vii khoa h9c và cOng ngh do. 

3. Nguyen tc lam vic cüa Hi dng: 

a) Phien h9p Hi dng phãi duçic t chirc chm nht là 15 ngày lam vic, 
kê tü ngày hO so dugc xác nhn là h9'p 1 (theo ngày ghi trong Bien bàn ma hO 
so däng k tuyên ch9n, giao trirc tiêp tO chirc và cá nhân chU tn nhim vii khoa 
h9c và cOng ngh cap tinh). 

b) Phiên h9p cüa Hi dng phâi có mt It nht 2/3 s thành viên Hi dng, 
trong do có Chü tjch hoc Phó Chñ tjch, 02 üy vien phân bin và üy vien thu k 
khoa h9c. Chü tjch Hi dOng chU tn phiên h9p Hi dOng, trumg hçp ChU tjch 
Hi dOng yang mat, Phó Chü tjch Hi dOng duçc üy quyên chü trI phiên h9p. 

c) Các thành viên Hi dng thrc hin dánh giá dc 1p,  trung thirc, khách quan; 
chju trách nhim cá than ye ket qua dáth giá cüa mIth và có trách thim giü bI 
mt ye các thông tin lien quan den qua trIth dánh giá tuyên ch9n, giao trirc tiêp. 
Trong trithng h?p  can thiêt, Hi dOng cO the kiên nghj Sâ Khoa h9c và COng 
ngh thàth 1p  tO kiêm tra thrc té co s& 4t chat - k thut, nhân hrc và näng 1irc 
tai chith cüa tO chüc, cá than däng k)2 chü trI thirc hin thim vii khoa h9c va 

cOng ngh. 
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d) HOi  dng dánh giá, chm dim dc 1p tü'ng h so theo các nhóm tiêu 
chI và thang dim quy djnh. Các nhóm tiêu chI dánh giá theo thang diem tôi da 
100 dim. Phiêu dánh giá 4n ding mu ban hành kern theo Thông tu 
s 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 nãm 2017 cüa B truông Bô Khoa h9c 
và Cong ngh quy djnh tuyn ch9n, giao trrc tip t chüc Va cá nhân thirc hin 
nhim vi khoa h9c và cong ngh cp quc gia sir dçing ngân sách nhà nuâc. 

d) Hi dng kin nghj t chirc và cá nhân trüng tuyn hoc duçc giao tr?c 
tip thçrc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh cp tinh khi dáp urng dông thii 
các diu kiên sau: 

- Co h so' ducc xp htng vâi tng s dim trung bInh cüa các tiêu chI cao 
nht và phãi dtt tir 70/100 dim tri len; trong do không có tiêu chI nào có qua 1/3 
si thành viên hi dng có mt cho dim khOng (0 dim). Dôi vói các ho so có 
tng s dim trung bInh bang nhau thI uu tiên h so có cam kt và di üng vOn 
ngoài ngân sách nhà nuc nhiu han. Déi vâi các h so có vn di üng ngoài 
ngân sách nhà nuâc bng nhau hoc không có vn dôi i'rng ngoài ngân sách nhà 
nuOc thI uu tiên h so Co dim trung bInh v nàng içrc cUa t chüc chü trI và Ca 
nhân chU nhiêm cao hon. 

- Ducc It nht 2/3 thành viên Hi dng có mt (trong do có It nht 01 ñy viên 
phân bin) dánh giá tng müc kinh phi phü hgp vO'i các san phm cüa nhim vii 
cp tinh. 

e) Hi dng k& 1un chung v h so cüa th chirc duqc kin nghj trüng 
tuyn hoc giao trirc tip: 

- Nhüng dim cn 1oti bO, sra dM, b sung trong thuyt minh nhim vii 
khoa h9c và cong ngh cp tinh, các san phm khoa h9c và cong ngh chinh vâi 
nh&ng chi tiêu kinh tê - k5 thut tuong t'rng phâi dtt; six phü hçip giüa tng mrc 
kinh phi và các san phâm cüa nhim viii cp tinh. 

- S luçing chuyên gia trong và ngoài nuót cn thit d tham gia thirc hin. 

- Phuong thüc khoán chi dn san phrn cui cüng hoc khoán chi trng phn. 

g) Thu k khoa h9c ghi và hoàn thin Biên bàn h9p Hi dng theo mâu 
quy djnh. 

h) Hi dng thông qua Bien bàn h9p Hi dng. 

4. Trong thñ han  03 ngày lam vic, k tc ngày két thüc phien h9p Hi 
dOng, S& Khoa h9c và COng ngh cO van bàn thông báo kt qua gri các t chüc, 
Ca nhân däng k tuyen ch9n, giao trc tip nhim v1i khoa h9c và cOng ngh. 

T chüc, cá nhân duqc d nghj tthng tuyn, giao tnrc tip thçrc hin nhim vi 
khoa h9c và cOng ngh có trách nhim hoàn thin h so theo kin cüa Hi dng 
trong thM han  10 ngày lam vic sau khi h9p Hi dng và gui v Sâ Khoa h9c Va 
Cong ngh d tin hành thm djnh kinh phi. 
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Chu'o'ng IV 
THAM DNH KINH PHI, PHUONG THC KHOAN CHI vA 

PHE DUYT NHIM VJ KHOA HQC VA CONG NGHt 

Diêu 12. Thâm d1nh kinh phi 

1. Giám dc Sâ Khoa h9c và Cong ngh quyk djnh thành 1p t thm 
djnh kinh phi déñ vâi tüng nhim v dã duçc Hi dng tu vn tuyên ch9n hoc 
giao trirc tip nhât trI thông qua Thuyêt minh. Thành phân to thâm djnh gôm có 
t truâng và các üy viên là nhüng can b( Co lien quan cüa Sâ Khoa h9c và Cong ngh, 
Sâ Tài chInh. Trong trung hçp cn thit có th mi them chuyên gia, to chirc 
chü trI thxc hin nhim vi tham dçr và giài trInh. 

2. Djnh müc chi, dci toán chi cho các nhim vi khoa h9c và cOng ngh cap 
tinh duçic thrc hin theo Quy djnh djnh mirc xây drng, phân bô dci toán, quyêt 
toán và h trçi kinh phi di vOi nhim vii khoa h9c và cong ngh có sr diing ngân 
sách nhà nuOc tinh Thai Nguyen và các quy djnh hin hành khác có lien quan 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Nhim vi.i và trách nhim cüa t thm djnh kinh phi: 

a) Nhim v: Rà soát dir toán các ni dung chi theo thuyt minh nhim vii 
khoa h9c và cOng ngh dã duçcc xét duyt; thào lun, thông nht, tong h?p  kêt 
qua thm djnh và 1p biên bàn thm djnh kinh phi theo quy djnh. 

b) Trách nhim: Các thành viên trong t thm djnh chju trách nhim v 
tinh hçip pháp, tInh chinh xác và tinh hcp l cüa kt qua thm djnh; chju trách 
nhim v kt qua thm djnh cüa mInh; giti bI mt v các thông tin lien quan dn 
qua trInh thm djnh kinh phi. 

Diu 13. Phirong thiuc khoán chi thirc hin nhim vtj khoa hQc và Cong ngh 

1. Khoán chi thçrc hin nhim viii là giao quyn ti,r chü tài chinh cho t 
chüc chü trI, chü nhim nhim vi trong vic sü dçing kinh phi ngân sách nhà 
nrn9c dâ duqc co quan có thâm quyên giao khoán, gãn vri trách nhim v các 
kêt qua cüa nhim viii duçc giao ding mijc tieu, yêu cu; dam bào nguyen tc 
cong khai, minh bach. 

2. Nhim vii ducic khoán chi theo mt trong hai phuoTig thüc sau: 

a) Nhim vi thirc hin theo phuong thüc khoán chi dn san phrn cui cüng. 

b) Nhim viii thçrc hin theo phuang thüc khoán chi timg phn. 

3. Diu kin khoán chi, ni dung khoán chi, các yêu cu cüa khoán chi 
duc th?c hin theo quy djnh tai  Thông tu lien tjch s 27/201 5/TTLT-BKHCN-
BTC ngày 30 tháng 12 näm 2015 cüa B trithng B Khoa h9c và COng ngh và 
Bô truOng B Tài chInh quy djnh khoán chi thçrc hin nhim vii khoa h9c Va 
cOng ngh sü diing ngân sách nhà nuâc. 
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Diu 14. Phê duyt nhim viii khoa hQc vã Cong ngh 

1. H sa trInh phê duyt gm: 

a) Th trInh d nghj phê duyt cüa Sâ Khoa h9c và Cong ngh. 

b) Biên bàn xét duyt cüa Hi dng tu vn tuyn ch9n hoc giao trrc tiêp 
nhim vii khoa h9c và cong ngh. 

c) Biên bàn thm djnh kinh phi thirc hin nhim vi khoa h9c và Cong ngh. 

d) Báo cáo torn tt thuyt minh nhim vii khoa h9c và Cong ngh. 

d) Di,r tháo quyt djnh. 

2. Thm quyn phê duyt nhim vii khoa h9c và Cong ngh: Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt dôi vi các nhim vii khoa h9c và cong ngh cap tinh theo 
t trinh cüa Sâ Khoa h9c và Cong ngh. 

3. Ni dung phê duyt nhim vii khoa hçc và cOng ngh: Ten nhim vi; 
ccY quan chü trI nhim vçt; thñ gian thirc hin nhim vi; kinh phi thirc hin 
nhim vii (tOng kinh phi thçrc hin nhim v; nguOn kinh phi th?c hin; kinh phi 
khoán chi; kinh phi không khoán chi). 

Diêu 15. Diu chinh trong qua trInh thtrc hin nhim vii khoa h9c vã 
cong ngh 

1. T chüc chü tn duçc chü dng quy& djnh sau khi thng nht vol SO 
Khoa h9c và Cong ngh: 

a) Diu chinh nOi  dung di vOi nhim vi thrc hin theo phuong thirc 
khoán den san phârn cuôi cüng và tçr chju trách nhim ye quyêt djnh diêu chinh 
cüa rnInh. 

b) Thay di chü nhim thim vi trong các tru?mg hçp sau: Chü thim 
nhim vii di h9c tip, cong tác dài hn trên 06 tháng lien tyc; bj Orn dau, bnh tt 
không có khà näng diêu hành hott dng nghiên cfru cüa nhirn vi (co van bàn 
d nghj cüa cá nhân chü nhim nhim vii hoac xác nhn cüa Co quan y te); chü 
nhirn thirn vi tr vong; mat tIch trên 06 tháng; chü nhim nhirn vi cO van 
bàn dê nghj thay dOi chü nhim nhirn vi vi 1 do cá nhân khOng the tiêp tic 
thirc hin cOng vic duqc giao; chü nhirn nhim vii không hoàn thành tiên d 
và ni dung nhirn vii theo dat  hang ma không có 1 do chInh dáng, vi phrn 
nguyen tc quàn 1 tài chInh theo kt 1un cüa doàn kiêm tra, thanh tra hoac phái 
dInh chi cOng tác. Chü nhirn nhirn vi rnOi phâi dáp üng các diêu kin quy djnh 
ti khoân 3 Diêu 8 Quy djnh nay. 

c) Diu chinh, b sung cá nhân tham gia nghiên ciru d darn bào th?c hin 
hoàn thành rniic tieu, san phâm cüa nhim vi dã dugc phé duyt. Vic thay dOi cá 
nhan tham gia nghiên cru phâi có sir dOng thun cüa nguOi duçic bO sung và 
nguOi duçc thay the. 

d) Diu chinh dci toán kinh phi t1rng phn trong thng kinh phi dugc giao 
khoán theo quy djnh. 
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2. Giao Giám dc Sâ Khoa h9c và Cong ngh quyt djnh: 

a) Diu chinh dr toán các khoãn kinh phi trong thng kinh phi h trq tü 
ngân sách nhà nuórc dã duqc phê duyt Va các ni dung khác thuc phm vi hçrp 
dông dã k trên co' s& van ban dê xuât cüa to chirc chü trI thim vii. 

b) Gia han  thai gian thirc hin nhim vi: Vic gia han  thai gian chi duc 
thirc hin 01 lan dOi vâi mOi nhim vi. Thñ gian gia han  không qua 12 tháng dOi vâi 
các nhim vçi có thai gian thirc hin trén 24 tháng và không qua 06 tháng dOi vói 
nhiêm vi có th?yi gian thirc hin không qua 24 tháng. Vic gia han  thai gian 
thirc hin nhim vii chi duc xem xét trrnrc khi két thüc h?p  dOng it nhât 01 tháng. 

c) Diu chinh k hoach mua sm và dir toán v s 1ung, khi 1u9'ng, 
chüng loai nguyen 4t 1iu mua bang ngân sách nhà nuâc và không lam tang 
tong kinh phi chi cho miic nguyen vt 1iu dã duçc phê duyt. 

3. Giám dc Sâ Khoa h9c và Cong ngh xem xét trInh Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh quyêt djnh diêu chinh: 

a) T chirc chü trI. 

b) Ten cüa nhim vi khoa h9c và cong ngh. 

c) Kinh phi thirc hin nhim vii, bao gôm: Tong kinh phi thixc hin thim vçi; 
kinh phi h trçi tü ngân sách nhà nuOc; kinh phi dôi l'rng cüa don vj chü tn. 

d) Diu chinh thM gian thirc hin thim vi khoa h9c và cOng ngh (dôi vi 
các truè'ng hçip khOng thuc diem b khoàn 2 Diêu nay). 

Chtwng V 
HaP BONG THC HIN NHIM VJ KHOA HQC VA CONG NGHt 

Biu 16. Phê duyt thuyt minh vã k kêt Hçrp dông thirc hin nhim viii 
khoa h9c Va cong ngh 

1. Chü tjch 1Jy ban nhãn dan tinh üy quyn cho Giám dc S& Khoa h9c Va 
COng ngh phê duyt thuyêt minh, k ket hqp dOng nghiên ciru khoa h9c vi tO 
chi'rc chü trI thrc hin thim vi khoa h9c V Cong ngh theo mâu quy djnh tai 
Thông tu so 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 nam 2014 cüa B trithng 
B Khoa h9c và Cong ngh d tO chirc thirc hin. 

2. Trong qua trInh thirc hin hcip dng, nu Co nhing phát sinh lien quan 
den ni dung cüa hp dông thI Sâ Khoa h9c va COng ngh k kêt phii hic hp 
dOng vi to chüc chü trI thçrc hin nhim vii khoa h9c va cOng ngh theo dung các 
quy djnh hin hành. Các van ban có lien quan den vic diêu chinh là mt b phn 
cüa hçip dOng. 

Biêu 17. Chãm dü't thirc hin nhim viii khoa h9c Va Cong ngh 

1. Vic chm düt thirc hin nhim vi khoa h9c và cOng ngh duçc áp diing 
theo mt trong nhüng trurng hcp sau: 

a) D xut cüa chü nhim nhim viii, t chirc chü trI hoAc kin cüa co 
quan chü quàn cüa to chuc chü trI (neu co) ye vic châm dñt th?c hin hp dOng 
trong các tnthng hp: Nhim vi khoa h9c và cOng ngh gp các trtthng hp 



I 

• • • 



14 

bt khâ kháng (thiên tai, hôa hotn, djch bnh, tai ntn) và các trrn'mg hçp khách 
quan khác dn den không the hoàn thành duçc Ca quan có thâm quyên xác nhn. 

b) Khi có sir vi phm hçip dng: Các diu kin theo hçp dng không duçic 
bào dam dn den nhim vi khoa h9c và cong ngh không có khâ näng hoàn 
thành; nhim vi khoa h9c và cong ngh thirc hin không dung ni dung nghiên 
ciru theo hçp dOng dã k ket; kinh phi bj sir ding sai miic dIch. 

c) Khi có can cir minh chüng chü nhim nhim vi khoa h9c và cong ngh, 
t chüc chü trI không dü näng 1irc tO chüc quãn 1; hrnng nghiên cihi bj be täc, 
không con nhu câu nghiên cüu. 

d) Co can Cu dê kháng dmh viêc thuc hiên hoàc tiêp tue thuc hiên nhiêm 
vii khoa h9c và cOng ngh là không can thiêt và hai ben dông 'r  châm dirt Hçip 
dông truOc thñ hmn. 

d) T chuite, cá nhân chü trI thirc hin nhim vi không np h so d dánh giá, 
nghim thu nhim viii khoa h9c và cOng ngh theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Thm quyn chm duirt thurc hin nhim vii khoa hçc và cong ngh: 
Chü tch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh châm duirt thirc hin nhim vv khoa h9c 
và cong ngh theo t trInh cüa S Khoa h9c và Cong ngh. 

3. Can cur quyt djnh chm duirt thirc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh, 
S Khoa h9c và Cong ngh và to chuire chü trI nhim viu khoa h9c và cong ngh 
thçrc hin các thu tic thanh 1 hçrp dông theo dieu khoãn dä k giüa các ben và 
quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

Diu 18. Xu' 1 tài chInh khi chm dtI't thirc hiên nhiêm vu khoa hoc 
và Cong ngh 

1. Di vâi các nhim vi khoa h9c và cong ngh chua trin khai thI khOng 
cap kinh phi và thông báo hüy hçip dOng. 

2. Di vâi các thim viu khoa h9c và cong ngh dä cp kinh phi nhixng 
khOng trien kha.i thixc hin thI Sâ Khoa h9c và Cong ngh phOi hqp vâi Sâ Tài 
chInh thông nhât kiem tra, dánh giá, 1p  bien bàn và thu hOi toàn bi kinh phi 
ngân sách nhà nuâc dã cap cho don vj thrc hin. 

3. Di vi các nhim vi khoa h9cvà cong ngh dã trin khai thirc hin, dä 
duçc cap kinh phi nhimg khOng hoàn thành: 

a) T chuirc chü tn thirc hin 1p  báo cáo gui S& Khoa h9c và COng ngh 
gOm: Báo cáo chi tiêt toàn b qua trinh thtrc hin thim vii khoa h9c và cOng ngh 
(ni dung dã thurc hin và kinh phi suir dung); xác djnh rO các nguyen nhân chü 
quan, khách quan; trách nhim cüa tuirng to chute, cá nhân; d xuât phuang an xuir 1. 

b) Trong thOri gian 15 ngày lam vic, k tur ngày nhn duqc báo cáo cuta t 
chute chut trI, Sâ Khoa h9c và COng ngh chut trI phOi hçrp vói Sà Tài chInh, eác 
don vj có lien quan kiem tra, xác djnh nguyen nhân, trách nhim cüa tO chute, cá 
nhân dan den nhim vu khOng hoàn thành. 
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c) S& Khoa h9c và Cong ngh chü trI, phi hçTp vii Si Tài chInh thng nht 
phuo'ng an thu hi, müc thu hôi kinh phi, báo cáo Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 
xem xét quyêt djnh. Phiio'ng an và müc thu hôi kinh phi duçic thirc hin theo quy 
cljnh tai  Thông tu lien tjch so 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC. 

Diu 19. Thanh toán, tm frng, quyêt toán kinh phi thiuc hin nhim 
vui khoa hQc vã cong ngh 

1. Vic thanh toán, tçtm üng vá quyt toán kinh phi thirc hin nhim vii 
khoa h9c vá cong ngh dugc thrc hin theo Quy ché quàn 1 tài chinh Qu Phát 
triên khoa h9c vá cong ngh tinE Thai Nguyen và Thông tu lien tjch so 
27/201 5/TTLT-BKHCN-BTC. 

2. Quyêt toán nhim vi khoa h9c và cong ngh duçic thirc hin trong th?ii 
htn 02 tháng kê tii ngày nhim vi khoa h9c và cong ngh dugc hi dông tu van 
dánh giá, nghim thu kêt qua thirc hin nhim vi khoa hçc và cong ngh cap 
tinh nghim thu, dánh giá. 

IJiêu 20. Giãi quyt tranh chap hçrp dung 

M9i tranh chap v hçp dung khoa h9c và cong ngh duqc giái quyêt truOc 
hêt theo nguyen täc hoà giái, thoá thun giüa hai ben; các ben không tir giâi 
quyêt duçic thI giái quyêt ti tôa an theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

Chu'ong VI 
CHE DQ BAO CAO, KIEM TRA, THANH TRA VIC THçC HIN 

NHIM VJ KHOA HQC VA CONG NGH 

l3iêu 21. Ch dI báo cáo, thanh tra, kiêm tra vic thurc hin nhim viii 
khoah9cvàcôngngh 

1. Ch do báo cáo: 

a) Báo cáo djnh kST: Theo tin d th?c hin dã duçic phé duyt trong thuyt 
minh de cuang nEim vit khoa h9c và cong ngh, tO chüc chü trI thirc hin 
nhim vii khoa h9c vá cOng ngh có trách nhim báo cáo 06 tháng mt lan 
(ye ni dung, tiên d thirc hin, tInh hInh si'r diing kinh phi) vi Sâ Khoa h9c Va 
Cong ngh dê theo dOi, quân 1. 

Tru?mg hçp t chrc chü trI thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh 
khOng thLrc hin vic báo cáo tiên d tir 02 lan tr& len thI se bj cEmg cap kinh phi 
thirc hin nhim vi và xir 1 theo quy djnh. 

b) Báo cáo dt xut: T chüc chü tn thrc hin nhirn v khoa h9c và cOng ngh 
có trách nhim báo cáo ket qua thçrc hin theo yêu câu cüa cap có thâm quyen 
theo quy djnh. 

2. COng tác thanh tra, kim tra: 

a) Kim tra vic thrc hin ni dung các nhim vii khoa h9c và cOng ngh: 

- Djnh kSi  06 tháng và ht näm (hoc dt xut trong truông h?p  cn thit), 
Sâ Khoa h9c và Cong ngh chü trI, phOi h9p vYi các co quan có lien quan kiem tra 
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tin d thirc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh, tInh hlnh sü ding ngun kinh 
phI. Trong truông hop can thiêt, Sâ Khoa h9c vá Cong ngh có the mñ them các 
chuyên gia dé tu van cho vic dánh giá chat lucmg cong vic dâ th'çrc hiên. 

- Kt qua kim tra ducc 1p biên ban và xü 1 theo quy djnh khi phát hin 
các vi phim. 

b) Thanh tra nhim vii khoa h9c Va Cong ngh cp tinh: Các t chiirc, cá 
nhân thrc hin nhim vi khoa h9c và Cong ngh chju sir thanh tra djnh kS'  hoc 
dt xuât theo quy djnh cüa Lut Khoa h9c và cong ngh và các quy djnh cüa 
pháp 1ut có lien quan. 

c) Sau khi có kt qua thanh tra, kim tra, trong trrnTmg hop cn thit, S& 
Khoa h9c và Cong ngh chU dng giái quyêt hoc báo cáo Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh diêu chinh ni dung nhim vii cho phii hop vói thirc tiên hoc châm dirt 
thuc hiên nhiêm vi do. 

Diêu 22. Báo cáo kt qua thirc hin nhim vii khoa hçc và cong ngh 

1. Trong thñ hin 30 ngày, k tir ngày kt thüc thai gian thçrc hin thim 
vi1 theo hop dông hoc thñ gian duc gia hn (nêu co), to chirc chü trI nhim vi 
có trách nhim np báo cáo kêt qua thirc hin và các tài lieu có lien quan cho Sâ 
Khoa h9c và Cong ngh dé phiic vii vic dánh giá, nghim thu nhim vii khoa 
hc V Cong ngh theo quy djnh. Giao Sâ Khoa h9c và Cong ngh hu&ng dan ci 
the ye báo cáo kêt qua thirc hin và các tài 1iu lien quan dê phiic vi7i nghim thu 
nhim vii khoa hçc và cong ngh theo các quy djnh hin hánh. 

2. Báo cáo kt qua thirc hin nhim vii khoa h9c và cOng ngh phái dam 
bao duçic ni dung, ket câu, hInh thrc theo quy djnh. 

Chtrng VII 
DANH GIA NGHIM THU KT QUA THC HIN NHIM VJ 

KHOA HQC vA CONG NGH 

IJiêu 23. Dánh giá, nghim thu kêt qua nhim vit khoa hQc vã cong ngh 

Vic dánh giá nghim thu kt qua các nhim vii khoa h9c và cong ngh 
duac tiên hành thu sau: 

1. T chiirc chü trI thirc hin nhim vçi t dánh giá k& qua thrc hin nhim v. 

2. Dánh giá, nghim thu nhim vii khoa h9c và cOng ngh cp tinh. 

Diu 24. To chuc chü trI thirc hin nhim vii tir dánh giá kt qua thirc 
hiên nhiêm vu 

1. Thu trithng t chüc chü trI ra quyt djnh thành 1p  Hi dng tu vn 
dánh giá nghim thu kt qua thirc hin thim vi khoa h9c cong ngh. 

Hi dng có tü 05 dn 07 thành vien, gm Chü tjch, Phó Chü tjch (nu can) 
và các Uy viên, trong do cO 02 üy viên phân bin va üy viên thu k Hi dng. 
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Thành viên cüa Hi dng là nhüng ngthi có chuyên mon phü hçp, am hiu sâu 
chuyên ngành khoa h9c và cOng ngh lien quan dn lTnh virc nghiên cüu cüa 
nhim vii khoa h9c và cOng ngh. Các thành viên tham gia Ban chü nhim 
nhim vi không duçic tham gia Hi dng nay. 

2. Nhim vi cüa Hi dng tir dánh giá kt qua: Th?c hin vic dánh giá, 
nghim thu trên co s thuyt minh nhim vi khoa h9c và cOng ngh dâ duqc cap 
có thrn quyn phê duyt. 

3. Ni dung dánh giá gm: 

a) Dánh giá v báo cáo thng hçip: Dánh giá tInh dy dü, rO rang, xác thirc 
và logic cña báo cáo tng h9'p (phucing pháp nghiên cü'u, k5 thut sir dçing, ...) 
và tài lieu cn thit kern theo (các tài lieu thit k, tài 1iu cong ngh, san phm 
trung gian, tài 1iu duçc trIch dan). 

Dánh giá v san phm cüa nhim.vi so vâi dt hang, bao gm: S luvng, 
khi luqng san phm; chit 1ung san phm; chüng 1oti san phm; tInh näng, 
thông s k5 thut cña san phâm. 

b) Yêu cu cn dt di vâi báo cáo tng h9'p 

- Tng quan duçc các kt qua nghiên ciru có lien quan dn nhim viii. 

- S 1iu, tu 1iu có tInh dai din, d tin cay, xác thirc, cp nht. 

- Ni dung báo cáo là toàn b k& qua nghien cru cüa nhim vii duçic trInh 
bay theo kt cu h thng và logic khoa h9c, vói các lun cü khoa h9c có cG sâ 
1 1un và thrc tin cii th giâi dáp nhUng van dé nghiên ciru dt ra, phàn ánh 
trung thirc kt qua nhim vii phü hçp vâi thông l chung trong hot dng nghiên 
cfru khoa hoc. 

- Kt cu ni dung, van phong khoa h9c phü hçp. 

c) Yêu cu d& vâi san phm cüa nhim vii 

Ngoài các yêu câu ghi trong hcp dng, thuyt minh nhim v, san phm 
cüa nhim vi cn phài dáp üng duçc các yeu cu sau: 

- Di vâi san phm là: Mu; vt 1iu; thit bj, may móc; day chuyn cOng 
ngh; ging cay trng; ging vt nuOi và các san phm có th do kim cn duqc 
kim djnh/khào nghim/kim nghim ti co quan chuyen mOn có chüc nàng phü 
hp, dc 1p vâi tO chüc chü trI nhim vii. 

- Di vâi san phm là: Nguyen l üng diing; phung pháp; tiêu chun; 
phân mem may tInh; bàn v thiet ke; quy trInh cOng ngh; so do, ban dO; sO lieu, 
co s dü 1iu; báo cáo phân tIch; tài 1iu dçr báo (phuong pháp, quy trInh, mO 
hInh,...); dê an, quy hoch; 1un chirng kinh te - k thut, báo cáo nghien ciru 
kha thi va các san phâm tuong tçr khác can duc thâm djnh bâi Hi dOng khoa 
h9c chuyen ngành hoc tO chuyen gia do tO chüc chü trI nhim vii thanh lip. 
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- Di vôi san phm là: K& qua tham gia dào tao  sau  dial  h9c, giài pháp 
hüu Ich, sang ch& cong b& xut bàn và các san phâm tuong tier khác can Co van 
bàn xác nhn cüa Co quan chüc näng phü hçp. 

4. K& qua tir dánh giá, xp loai theo các müc: "Dat" hotc "Không dat". 

H so duqc Hi dng nghim thu cp co sâ dánh giá xp loai "Dat" thI 
mm tin hành nghim thu cp tinh. 

Trong tnrng hç'p nhim vi khoa h9c và cong ngh dugc dánh giá là "Không 
dat", Hi dng tu vn dánh giá nghim thu nêu rO 1 do và d nghj nhim vii 
khoa h9c và cOng ngh dugc tip tçic hoàn thin hoc báo cáo Sà Khoa h9c và 
Cong ngh d xir l. 

Diêu 25. To chffc dánh giá, nghim thu nhim vii khoa h9c Va cong 
ngh cap tInh 

1. Trong thO'i han  10 ngày lam vic k tü ngày nhn duc báo cáo kt qua 
thrc hin và các tài lieu có lien quan hçip l theo hrOng dn cüa S& Khoa h9c Va 
Cong ngh, S& Khoa h9c và Cong ngh thành 1p Hi dOng tu van dánh giá nghim 
thu kt qua thyc hin n1iim v khoa h9c và cOng ngh cp tinh die dánh giá kêt qua 
thirc hin nhim vçi khoa h9c và cong ngh theo các quy djnh hin hành. 

2. Hi dng tu vn dánh giá, nghim thu kt qua thirc hin nhim vii khoa h9c 
và cOng ngh cp tinh: 

a) Giám dc S Khoa h9c và COng ngh quyt djnh thành 1p Hi dng tu' vn 
dánh giá, nghim thu kt qua thirc hin nhim v khoa h9c và cOng ngh cp tinh. 

b) Hi dng có tiir 07 dn 09 thành viên, gm Chü tjch, Phó Chü tjch vá 
các üy viên, trong dO cO 02 üy viên phàn bin và üy viên thu k Hi dng. 
Thành viên Hi dông là nguOi cO chuyên mOn phü h?p,  am hiêu sâu chuyên ngành 
khoa h9c và cOng ngh lien quan dn linh vrc nghiên cru cUa nhim v khoa h9c 
và cOng ngh và dial din cüa co quan quàn 1 nhà nuâc, t chCrc cO lien quan. 
Ca nhân lam vic tai  t chilic chü trI nhim vi cO th tham gia hi dng nhung 
khOng ducic lam Chü tjch, Phó Chü tjch, üy vien phàn bin, üy viên thu k khoa 
h9c. Chü nhim, các cá nhân tham gia chinh, tham gia phM hçp thrc hin nhim 
vii không duçc tham gia Hi dng. 

Thy theo tüng trueing h9p ci th, có th mi dial din t chüc img diing kt 
qua cüa nhim vi, co quan quàn l, dja phuong và doanh nghip tham dir phiên 
h9p cüa Hi dông. 

3. Nguyen tc lam vic cüa Hi dng: 

a) Phiên h9p cüa Hi dng phài CO mt It nht 2/3 s thành viên cüa Hi 
dOng, trong dO cO Chü tjch hoc Phó Chü tjch, 02 üy vien phàn bin và üy viên thu 
k khoa h9c. Chü tjch Hi dOng chU trI phiên h9p Hi dOng, tnrOng hçp Chü tjch 
Hi dOng yang mat, PhO Chü tjch Hi dOng duqc üy quyen chü trI phiên h9p. 
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b) Các thành viên Hi dàng thirc hin dánh giá dc lip, trung thirc, khách 
quan; chiu trách nhiêm cá nhân v kt qua dánh giá cüa mInh và có trách nhim 
giU bI mt ye các thông tin lien quan den qua trInh danh gia, nghiçm thu ket qua 
thirc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh. 

c) Hi dng dánh giá theo tiêu chi trong phiu dánh giá (Phiêu dánh giá 
4n ding mu ban hành kern theo Thông tu sO 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 
tháng 5 närn 2014 cüa B tru&ng B Khoa h9c và Cong ngh quy djnh vicdánh 
giá, nghim thu kêt qua thirc hin thim vii khoa h9c và cong ngh cap quôcgia 
sr diing ngân sách nhà nithc) và bO phiêu xêp 1oti theo các müc: "Xuât sac", 
"Dat", "Không dat"; 

Truèng hçp Hi dng dánh giá xp 1oi "Không dtt", Hi dng có trách 
nhim xern xét, xác djnh nhttng cong vic dã thirc hin theo thuyêt minh nhim 
vii duqc phe duyt và các hçp dông thixc hin cong vic có lien quan, lam rO 
nguyen nhân "Không dt" (chü quan, khách quan). Hi dông thâo 1un dé thông 
nht tüng ni dung kêt 1un và thông qua biên bàn. 

d) Bien bàn h9p kt 1un cüa Hi dng duqc Sà Khoa h9c và Cong ngh 
gi9ri cho to chüc chü tn trong thai hn 05 ngày lam vic sau khi kêt thüc phiên 
h9p dé lam can cü cho vic bô sung, hoàn thin ho so. 

4. Ni dung, yêu cu di vói san phm: 

a) V báo cáo tng hçp: Dánh giá tInh dy dü, rO rang, xác thrc, h thng 
cüa báo cáo tong hcp (phuong pháp nghien cü'u, k thut sir diing) yà tài lieu 
can thiet kern theo (các tài lieu thiêt kê, tài 1iu cong ngh, san phâm trung gian, 
tài lieu duçc trIch dan). Yeu câu: 

- Tng quan dugc các k& qua nghien ciru dä có lien quan dn nhirn viii. 

- S lieu, tu lieu có tInh dai din, d tin cay, xác thrc, cp nht. 

- Ni dung báo cáo là toàn b kt qua nghiên c&i cüa nhim vii duçic trInh 
bay theo ket câu h thông và khoa h9c, phàn ánh trung thçrc kêt qua thirc hin 
nhiêrn yu. 

b) V san phrn cüa nhirn yu so vOi yêu cu dt hang: Cn báo cáo rô s 
luçing, khôi luçmg san pham, chat 1uig san pham; tInh nang, thông sO k5 thut 
cüa san pharn. 

- Di yâj san phrn là: Mu, vat lieu, thit b, may móc, day truyn cong 
ngh, giông cay trOng, giOng vt nuOi và các san pharn có the do dem dugc can 
duçc kiêm djnhlkhào nghirn/kiêrn nghirn ti co quan chuyen mon có chüc 
näng phü hçp, dc 1p vói tO chüc chü tn nhiem vi. 

- Dii vi san phm là: Nguyen l üng diing, phi.rang pháp, tieu chun, 
phân mem may tInh, bàn ye thiet kê, quy trInh cOng ngh, so do, bàn do, sO lieu, 
co sâ dU 1iu, báo cáo phãn tIch, tài lieu dir bao (phuong pháp, quy trInh, mO 
hInh,...); d an, quy hoach, 1un chrng kinh te k thut, báo cáo nghien cüu khà 
thi và các san phâm tuong tir khác can duc'c th.m djnh bi hi dng khoa h9c 
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chuyên ngành hoc t chuyên gia do Giám dc S& Khoa h9c và Cong ngh 
quy& djnh thành lip. CG câu cüa hi dông khoa h9c chuyên ngành hoc to 
chuyên gia gm tir 03 den 05 thành viên; thành phân gôm dai  din S Khoa h9c 
và Cong ngh, các nhà khoa h9c, chuyên gia có trInh d chuyên mon phü hop và 
am hiu v linh vrc khoa h9c và cong ngh cüa nhim viii khoa h9c và cong 
ngh; các thành viên Ban chü nhim cüa nhim vi khoa h9c và cOng ngh 
khOng duqc tham gia hi dông khoa hc chuyên ngành hoc tO chuyên gia. 

- DM vói san phm là kt qua tham gia dào tto sau di h9c, giâi pháp hihi 
ich, sang chê can có van bàn xác nhn cüa Ca quan có chüc nàng phü hop. 

5. T chüc, Ca nhân chü trI nhim vi khoa h9c và cong ngh np báo cáo 
kêt qua thrc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh và các tài 1iu Co lien quan 
dê nghim thu cham  so vâi quy djnh tti Diêu 22 quy djnh nay ma khOng có 
kiên chap thun cüa ca quan có thâm quyên thI khi dánh giá xêp 1oti bj ht mt 
müc so vâi müc duqc hi dông dánh giá. 

6. Nhim vi khoa h9c và cong ngh duqc dánh giá là "Không dat", S Khoa 
h9c và Cong ngh chju trách nhim chü trI, phôi hop vi S& Tài chInh, dan vj 
chü trI nhim vi khoa h9c và cOng ngh và các dan vj cO lien quan xác djnh so 
kinh phi phài hoàn trà ngân sách nba nuc theo quy djnh ti diem c khoân 3 
Diêu 18 Quy djnh nay. 

Chu'o'ng VIII 
THU THP THÔNG TIN, BANG K, LUU TR, CONG NHLN 

KET QUA, CONG BO VA CHUYEN GIAO KET QUA THVC HIN 
NHIM VU KHOA HQC VA CONG NGHI 

Biêu 26. Thu thp thông tin v nhim vii khoa hçc và cong ngh thing 
tiên hành sfr diing ngân sách nhà nu'&c 

1. Trong thai htn 30 ngày lam vic k tir khi hop dng thirc hin nhim vi 
khoa h9c và cOng ngh sü dmg ngân sách nhà nuóc duçic k ket, S Khoa h9c 
và Cong ngh có trách nhim to chüc thirc hin thông tin ye nhim vi khoa h9c 
và cOng ngh dang tiên hành sir diing ngân sách nhà nrnc cüa tinh theo các quy 
djnh hin hành. 

2. Thông tin v mi nhim vçi khoa h9c và cong ngh dang tin hành sü diing 
ngân sách nhà nrnc ducrc dua vào 01 phiêu thông tin, bao gOm các ni dung sau: 

a) Ten nhiêm vu; ma s nhiêm vu (nu cO). 

b) Thông tin v t chirc chü trl nhim v, ca quan chü quân. 

c) H9 và ten cá than chü thim thim vi và các cá nhân tham gia chInh. 

d) Thông tin v t chirc phM hop trin khai thim vii. 

d) Miic tiêu và ni dung chInh cüa nhim v. 

e) Linh vrc nghiên ci'ru và mc tieu kinh t xã hi cüa thim vi. 
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g) Phuang pháp nghiên cüu. 

h) Kt qua dir kin. 

i) Dja chi và quy mô irng ding dir kin. 

k) ThM gian dx kin bt du; thi gian d? kin k& thiic. 

1) Kinh phi thirc hin duçic phê duyt. 

Diêu 27. Giao np san phãm, däng k5, lifu gifr và cong nhn kêt qua 
nhim vi khoa h9c và cong ngh sfr dting ngân sách nhã nurc 

1. Giao Trung tam Phát trin khoa h9c và cong ngh (Sâ Khoa h9c và 
Cong ngh) là t chüc thirc hin chirc näng dâu môi cap Giây chü'ng nhn dang 
k và lu'u giü kt qua nhim v khoa h9c và cong ngh si:r ding ngân sách nhà 
nuOc cüa tinh. 

2. Vic giao np san phm, dng k km giU kt qua thirc bin nhim vii khoa h9c 
và cong ngh thirc hin theo quy dnh ti Thông tu so 14/20 14/TT-BKHCN ngày 
11 tháng 6 näm 2014 cüa BO tru&ig B Khoa h9c và Cong ngh quy djnh ye vic 
thu thp, dàng k, km giü và cong bô thông tin ye thim vi khoa h9c và cOng ngh. 

3. Trrnmg hçip không clang k, giao np kt qua thçrc hin nhim vi khoa h9c 
và cong ngh thI bj xir phit ye vi phrn hành chInh trong linh vrc khoa hc và 
cong ngh và các quy dnh pháp lut lien quan khác. 

4. Giao SO Khoa h9c và Cong ngh quyt djnh cong nhn kt qua thrc hin 
nhim vi khoa h9c và Cong ngh trong thOi htn 05 ngày lam vic kê tir ngày co quan 
chü trI thirc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh np day dü các tâi lieu gOm: 

a) Biên bàn h9p Hi dng tu vn dánh giá, nghim thu nhim vii. 

b) Bàn sao giy chtrng thin dang k kt qua th?c hin nhim vi.i. 

c) Biên bàn thanh l Hçip dng thirc hin nhim v khoa h9c và cong ngh. 

Diu 28. Cong bô và sfr diing, chuyn giao kt qua nghiên cfru; giao 
quyên s& hiru, quyên sfr diing kêt qua nghiên cu'u khoa hçc và phát trién 
cong ngh 

1. Vic cong b, sü d'ting, chuyn giao k& qua nghiên ciru cüa các nhim 
vii khoa h9c và cong ngh cap tinh du9rc thirc hin theo quy djnh cüa Lut Khoa 
h9c và cOng ngh, Lut Báo chI và Thông tu s 14/20 14/TT-BKHCN. 

a) Các dcm vj, t chrc, cá nhân khác có thu cu khai thác, sir diing k& qua 
cña các nhim v khoa h9c và cong ngh, lien h vOi SO Khoa hçc và Cong 
ngh d duqc huOng dn ci th. 

b) Vic khai thác, sü ding kt qua thrc hin nhim vu khoa hoc và cOng 
ngh phài tuan thu quy djnh däng k, luu giü và sü diing kt qua thirc hin 
nhim vii khoa h9c và cOng ngh hin hành. 
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c) Sâ Khoa h9c và Cong ngh có trách nhim km gitt, bâo quân các van 
bàn, tài 1iu, h so dánh giá, nghim thu các nhim vi khoa h9c và cong ngh; 
cong bô danh mic kêt qua các nhim vii khoa h9c và cong ngh dã duçic nghim 
thu theo quy djnh hin hành; don dôc, kiêm tra, tong hçip, báo cáo Uy ban nhân 
dan tinh vic rng dirng các két qua nghiên ciru trong thirc tiên. 

d) Si Khoa h9c và Cong ngh cOng b và däng tài thông tin v kt qua 
nghiên ciru các nhim vi khoa h9c và cong ngh trên website cüa s hoc các 
phuo'ng tin truyên thông khác; phôi hçp vi các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân 
dan cap huyn và các tO chi1rc, cá nhân lien quan tuyên truyên kêt qua th1rc hin 
nhim viii khoa h9c và cOng ngh (tth các nhim vii khoa hçc và cOng ngh duqc 
quãn 1 theo chê d met). 

2. Vic giao quyn s hüu, quyn sü dtng kt qua nghiên ci.m khoa h9c và 
phát triên cong ngh: 

a) Vic giao quyn si hüu, quyn si:r dung k& qua nghiên cüu khoa h9c Va 
phát triên cong ngh cüa thim vi khoa h9c và cOng ngh cap tinh duçic thirc 
hin theo quy djnh cüa Lut Khoa h9c và cOng ngh, Nghj djnh sO 08/2014/ND-
CP, Thông tu sO 02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 näm 2020 cüa B truâng 
B Khoa h9c và Cong ngh huáng dn thi hành khoân 1 Diêu 41 Nghj djnh so 
70/2018/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2018 cüa ChInh phü quy djnh quãn l, sü 
diing tài san ducic hInh thành thông qua vic triên khai thirc hin nhim vii khoa 
h9c và cong ngh sü diing ngân sách nba nuOc. 

b) Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyt djnh vic giao quyn sâ hiu, 
quyên sü diing kêt qua nghiên ciru khoa h9c và phát triên cOng ngh cüa các 
nhim v khoa h9c và Cong ngh cap tinh theo dê nghj cüa S Khoa h9c và 
Cong ngh. 

Chirong IX 
QUAN SII DUNG  TAI SAN DIJC H!NH THANH THÔNG QUA 

VIC TR1N KHAI THC I1IN NIllM VJ KHOA HQC VA CONG NGH 
SI DUNG NGAN SACH NHA NIXOC 

Diu 29. Nguyen tàc quail 1, sir diing tài san thrçrc hInh thành thông 
qua vic triên khai thirc hin các nhim vii khoa h9c và cong ngh sir diing 
ngãn sách nhà nu'&c 

1. Tài san hInh thành thOng qua vic trin khai thixc hin nhim v ngân sách 
cap là tâi san cOng. Vic quàn 1, sr diing thrc hin theo quy djnh cüa Lut Quàn l, 
sir diing tài san cOng và các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

2. Tài san hInh thành thông qua vic trin khai thirc hin nhim vii ngân sách 
h trç là tài san dOng s hü'u; vic quàn 1, sir diing tài san th?c hin theo hçp dOng 
gitta co quan nhà nuâc cO thâm quyên vâi các ben con li và thuyêt minh nhim vii 
khoa h9c và cOng ngh duc phê duyt theo quy djnh cüa pháp lut ye khoa h9c 
và cOng ngh và các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

3. Vic quãn l, sir ditng và khai thác tài san ia kt qua cüa vic trin khai 
thirc hin nhim viii phài dam bão chit chë, có hiu qua, cOng khai, minh b?ch. 
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Diêu 30. Quãn 1, sfr diing tãi san thrçrc hlnh thành thông qua vic triên 
khai thirc hin nhim vti khoa hQc và cong ngh sfr diing ngân sách nhà nu'&c 

Vic quân 1, sir diing tài san duçc hInh thành thông qua vic trin khai 
th?c hin nhim vi khoa hçc và Cong ngh sr dirng ngân sách nhà nuic duçic 
thirc hin theo quy djnh tai  Nghj djnh so 70/201 8/ND-CP, Thông tu sO 
63/20 1 8/TT-BTC ngày 30 tháng 7 näm 2018 cüa B tnrng B Tài chinh hithng 
dan mt sO diêu cüa Nghj dnh so 70/20 1 8/ND-CP, Thông tu sO 10/2019/TT-BTC 
ngày 20 tháng 02 nàm 2019 cüa B truO'ng B Tài chInh huâng din vic 
xác djnh giá trj tài san là két qua cüa nhim vi khoa h9c và cOng ngh str diing 
von nhà nuc, Thông tu sO 02/2020/TT-BKHCN. 

ChtrongX 
TRACH NHIM, QUYEN HAN  CUA CAC TO CH11C, CA NHAN 

THAM GIA QUAN L vA TH1C HIN NHItM VJ 
KHOA HQC vA CONG NGH CAP TNH 

Diêu 31. Trách nhiêm cüa to chtrc chü trl thirc hiên nhim vu khoa 
h9c và cOng ngh 

1. Chju trách nhim v ni dung thuyt minh và dr toán kinh phi cUa nhim 
vi thm dáp img duçic mic tiêu, tto ra san phâm theo quyêt djnh phê duyt 
nhim vi khoa h9c và cong ngh. 

2. To chüc thçrc hin thim vi khoa h9c và cong ngh theo ding ni dung, 
tin d theo thuyêt minh nhim vi khoa h9c và cOng ngh dä dugc phê duyt. 

3. Dam bào các diu kin v co sâ vt cht k thut, nhân lirc tài chinh cn 
thiêt dê triên khai thrc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh theo dung tiên d 
trong hçp dông khoa h9c và cOng ngh dã k. 

4. Sir dicing có hiu qua kinh phi dirge cp d thirc hin nhim vçi theo hqp 
dOng dã k; thrc hin thu tçic thanh quyêt toán kinh phi theo quy djnh hin hành. 

5. Chi dao  thirc hin ch d báo cáo dijnh kST,  giao np san phm, thanh 
quyêt toán tài chInh, luu giü sO sách và chi'rng tr kê toán, nghim thu kêt qua và 
thanh l hçp dông khoa h9c và cong ngh theo quy djnh. 

6. Bão mt các ni dung, kt qua. nghiên ciru khoa h9c và phát triên cOng 
ngh theo quy djnh cña pháp 1ut. 

7. Cong khai thirc hin thim vi khoa h9c và cOng ngh theo quy djnh. 

Diêu 32. Trách nhim cila chü nhim nhim vii khoa h9c và cong ngh 

1. Xây dçrng, trInh duyt ni dung thuyt minh và dii toán kinh phi, t chuc 
th?c hin nhim viii khoa h9c và cong ngh theo ni dung dã dugc phê duyt. 
Báo cáo day dü, dung yêu câu, dung thai hn kêt qua th'çic hin, tiên d sir diing 
kinh phi và chju trách nhim ye sO 1iu chi tiêt quyêt toán kinh phi thirc hin vâi 
tO chuc chü tn và co quan quan 1. 
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2. Chju trách nhim v k& qua thc hin, tInh chInh xác, d tin cy cüa s 
1iu, ngun trich dn cüa tài 1iu và vic. khai thác, sir diing các nguôn thông tin, 
tu 1iu trong qua trInh thçrc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh, cüng nhu vic 
!u'u giü, cong b& giao np và báo mt các thông tin, tài 1iu, san phâm nghiên 
cüu có lien quan tth bi mt quôc gia theo quy djnh hin hành. Chju trách nhim 
ye tInh pháp 1 cüa chirng tr chi th?c hin nhim vi khoa h9c và cong ngh. 

3. Dang k bão h quyn s& hü'u trI tu theo quy djnh và duçic hu&ng 
quyn tác già dOi vi kêt qua nghiên cñ'u và djch vi chuyên giao, rng diing kêt 
qua nghiên ciru theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Cüng vâi t chüc chü trI chju trách nhim pháp 1 v kinh phi thu hi 
cüa nhim vii khoa hçc và cong ngh (neu co). 

l3iêu 33. Trách nhim cüa S& Khoa h9c và Cong ngh 

1. Chju trách nhim truó'c Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh ye toàn b Cong tác to chirc tri.ên khai các nhim v1i khoa h9c và Cong 
ngh cap tinh theo quy djnh hin hành. 

2. Huó'ng dn các s&, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thánh ph& thj xã, 
các tO chüc khoa h9c và cong ngh vá cá nhân trong và ngoài tinh däng k) thtrc 
hin hoc dê xuât, dt hang các nhim vi khoa h9c vá cong ngh hang näm. 

3. Ph& hçp vâi Sà Tài chInh, Sâ K hoch và Du tu tham mu'u cho Uy 
ban nhân dan tinh giao kê hoach ngân sách khoa h9c cong ngh hang nàm theo 
các quy djnh hin hành. 

4. T chüc ban hânh và huàng din thirc hin thng nht cac biu mu 
phiic vii cong tac quân 1 và to chirc thrc hin các nhim vi khoa h9c Va cong 
ngh theo các quy djnh hin hành. 

5. T chüc thm djnh ni dung thuy& mirth, d? toán kinh phi, k kt hçp 
dOng vá thanh l hçp dOng theo các quy.djnh ti Quyet djnh nay và các quy djnh 
hin hành cUa pháp 1ut. 

6. Xây dirng và quân 1 h thng ci sO' dü lieu, thông tin, thng kê ye 
khoa h9c và cong ngh; báo cáo day dü, trung thrc sO 1iu thông kê ye khoa h9c 
va cong ngh ói Uy ban nhân dan tinh va B Khoa h9c và Cong ngh. 

7. Thanh tra, kim tra dinh k và dánh giá viêc thuc hiên nhiêm yu khoa 
hoc va cong nghe ye nôi dung khoa hoc, tiên do thuc hien, khOi luo'ng cong viec 
hoan thành và sir diing kinh phi. Giai quyêt khiêu ni, tO cáo ye khoa hçc va 
Cong ngh theo thâm quyên. 

8. Chü trI, phi hp vói Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xã vá 
các sO', nganh lien quan d triên khai thçrc hin có hiu qua các nhim vçi khoa h9c 
yà cOng ngh. Báo cáo djnh kST hang näm vá dt xuât yO'j Uy ban nhân dan tinh, 
Bô Khoa hoc vá COng ngh ye tInh hInh thuc hiên các nhiêm vu khoa hoc yá cOng 
nghê trien khai trên dja ban tinh. 
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9. Chü trI, pMi hçip vói các sâ, ngành, T.Jy ban nhân dan các huyn,thàth 
ph& thj xã trong vic dê xuât vâi Uy ban nhân dan tinh khen thuâng các to chirc 
chü trI, chü nhim thim vi khoa h9c và Cong ngh có thành tIch trong qua trInh 
thrc hin nhim viii khoa h9c và cong ngh. 

Diêu 34. Trách nhim ella các s&, ngành, Uy ban nhãn dan cap huyn 

1. Thu truàng các s, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn chju 
trách nhim chi dto lông ghép các nhim vii thuOc chuoiig trInh khoa h9c và 
cong ngh cap tmnh voi thim vii nghiên cru tr9ng diem eüa sà, ngành, dja 
phucxng; chju trách nhim vic nhân rng kêt qua nghiên cthi cüa don vj tr?c 
thuc vào san xuât và di song. 

2. Tng hçp và báo cáo kt qua các nhim vi khoa h9c và cOng ngh dà 
thirc hin trong näm; dê xuãt, dt hang các nhim vi khoa h9c và cong ngh 
nàm tiêp theo vói S& Khoa h9c và Cong ngh dê báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

3. PhM hçp vOi Sâ Khoa h9c và Cong ngh trong vic dOn dc, theo dOi 
và kiêm tra vic thirc hin các thim vi khoa h9c và cong ngh cüa co quan chü 
trI là don vi true thuôc. 

4. Tto mci diu kin thun lçii v hành chinh và t chüc, huy dng các 
phuong tin vt chat k5 thut can thiêt dê cung cap kjp thôi cho tO chirc chü trI các 
nhim vi khoa h9c và cOng ngh triên khai các ni dung theo dung tiên d quy djnh. 

5. T chüc ung dung các k& qua nghiên ciiru khoa h9c duqc cp có thm 
quyên phê duyt trong linh virc quàn 1 cüa ngành, dja phuong. 

Diêu 35. Trách nhim ella thành viên các HI)i (lông tw van khoa h9c 
Va cong ngh 

1. Thành viên các Hi dông Co trách nhim: 

a) Nghiên cru h so', tài 1iu, nhn xét v nhim vii theo yêu c.0 trên 
phiêu nhn xét ye Sâ Khoa h9c và Cong ngh truOc khi to chüc hcrp Hi dOng. 

b) Yêu c.0 t chüc và cá than lien quan cung cp các tài lieu cn thit phic 
vi cho vic rthn xét, dánh giá. 

c) Nhn xét, dánh giá, nghim thu kt qua thirc hin nhim vi khách 
quan, chInh xác và chju trách nhim ye kien then xét, dánh giá cüa mlnh. 

d) KhOng duçc cung cp thông tin v k& qua dánh giá truc khi có quy& 
djnh cOng nhn kt qua; khOng duçc km gitt, khai thác, cOng bO và sü diing ket 
qua thçrc hin nhim vii trái vâi quy djnh cüa pháp 1ut hoc chua duçc sr dOng 

cüa cap quàn l nhim vi khoa h9c và cOng ngh. 

2. Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dng duçic üy quyn, ngoài trách nhim cüa 
thành viên Hi dOng quy djnh ti khoãn 1 Dieu nay, con có trách nhim sau: 

a) Báo cáo và xü 1 các vn d phát sith lien quan dn kt qua dánh giá 
cüa Hi dOng theo yeu cau cüa cap quàn l nhim vi khoa h9c và cOng ngh. 

b) Xác than  vic hoàn thin h so dánh giá cüa chü nhim thim vi.i theo 
kien ket lun cüa Hi dOng. 
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3. Thu k khoa h9c ngoài trách nhim cüa thành viên Hi dng quy djnh 
tti khoân 1 Diêu nay, con có trách nhirn kiêm tra tInh hçip 1 cUa các phiêu 
dánh giá, tong hçp, báo cáo két qua bO phiêu cüa các thành viên Hi dông. 

ChtwngXl 
TO CHC THUC HIIN 

Diu 36. Khen thtr&ng Va xfr 1 vi phm 

1. S Khoa h9c và Cong ngh t chrc xét và d nghj cp có thm quyn 
khen thu&ng dôi vi to chüc, cá nhân có thành tich xuât sac trong triên khai thirc 
hin nhim vii khoa h9c và Cong ngh. 

2. T churc, cá nhân tham gia hot dng khoa h9c và cong ngh vi phm 
Quy djnh nay sê bj xem xét xü 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 37. Diêu khoán chuyn tip 

Di vi các nhim vi khoa hçc và cong ngh cp tinh dä ducc nghim thu 
truóc thM diem Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành ma chua thçrc hin quyêt toán, 
thanh 1 hçp dOng thI thirc hin theo Hçp dông thçrc hin thim vii khoa h9c và 
cong ngh dã k kêt. 

I3iêu 38. To chu'c thirc hiên 

1. S Khoa h9c và Cong ngh chü trI, phM hçp vói các s&, ban, ngành, 
dja phirnng, các to chüc và cá nhân có lien quan tO chüc triên khai thrc hin 
Quy djnh nay. 

2. Trumg h9p các van bàn dn chiu ti Quy djnh nay duqc süa di, b sung, 
thay the thI thirc hin theo các van bàn süa dôi, bô sung hoc thay the do. 

3. Trong qua trmnh thirc hin, nu có vuó'ng mac, d nghj các t chirc, cá nhân 
phàn ánh bang van bàn ye Sâ Khoa hçc và Cong ngh dê tong hçp, báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh xem xét, giài quyêt theo quy djnh./. 
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