
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /2021/QĐ-UBND                  Bắc Kạn, ngày     tháng     năm 2021 

              DỰ THẢO 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016 ngày 14/5/2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN 

ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

/TTr-SKHCN ngày    /      /2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 như sau: 

"2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà 

nước, vận dụng theo quy định của Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 

06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết 

quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà 

nước". 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:  

"Điều 3. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

1. Các tổ chức chủ trì có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, 

giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

2. Các cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ cấp tỉnh phải đáp ứng đồng thời 

các yêu cầu:   

a) Có trình độ đại học trở lên; 

b) Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong 05 

năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 

c) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ 

trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tinh. 

Trường hợp khác với các yêu cầu tại các điểm a, b, c Khoản này do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.  

3. Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham 

gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh: 

a) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa 

hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh trước đây; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2015/TT-BKHCN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa 

nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ 

theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có); 

c) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa 

hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh khác có sử dụng ngân sách nhà nước; 

d) Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp 

trong thời gian 01 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm 

quyền. 

4. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham 

gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh: 

a) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp đang 

làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác; 

b) Chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh khác do mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời 

gian thực hiên nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm thời gian được gia hạn (nếu có);  

c) Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do mình làm chủ nhiệm bị 

đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao 

trực tiếp trong thời gian là 02 năm kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá 

nghiệm thu cấp tinh; 

d) Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tinh khác do mình làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp trong thời gian 03 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan 

có thẩm quyền". 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 7 và điểm a khoản 7 Điều 5 như 

sau:  

"1. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ bao gồm: Hội đồng tư vấn xác 

định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ và Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; Tổ thẩm định 

kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thành lập Ban chỉ đaọ của tỉnh 

do Chủ tic̣h UBND tỉnh quyết điṇh thành lâp̣ trên cơ s ở đề nghị của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

7. Các trường hợp sau không được tham gia là thành viên Hội đồng tư vấn 

tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn giao trực 
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tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Hội đồng tư vấn đánh giá 

nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

a) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học; Chủ nhiệm, các 

cá nhân tham gia chính, tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ". 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

"Điều 7. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh phải đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu chung và yêu cầu riêng cho từng loại, cụ thể như sau: 

1. Đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung như sau: 

a) Có tính cấp thiết hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng trong phạm vi tỉnh;  

b) Góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; vấn 

đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp 

của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công 

nghệ;  

c) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện. 

2. Yêu cầu riêng đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật 

(sau đây gọi là đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ) phải đáp ứng 

các yêu cầu sau:  

a) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: có triển vọng lớn 

tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên 

cứu, ứng dụng ở địa phương; được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang 

giai đoạn sản xuất thử nghiệm; có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, 

giải pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng;  

b) Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và 

công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm. 

3. Yêu cầu riêng đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 

kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải 

quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước. 

4. Yêu cầu riêng đối với đề tài trong các lĩnh vực khác: sản phẩm khoa học 

và công nghệ đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại 

địa phương, trong nước hoặc quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.  

5. Yêu cầu riêng đối với dự án:  

a) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng 

hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển 

công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến 

nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; 

b) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến đảm bảo tính 

ổn định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát 
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triển sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt; 

c) Có khả năng huy động được nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp hoặc tổ 

chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện. 

6. Yêu cầu đối với đề án khoa học: Kết quả nghiên cứu là những đề xuất 

hoặc dự thảo cơ chế chính sách, quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật với đầy đủ 

luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước. 

7. Đối với dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư 

sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn của quốc gia, ngành và 

địa phương hoặc để tạo ra sản phẩm phải có tính năng, chất lượng, giá cạnh tranh 

so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; 

b) Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự 

án đầu tư sản xuất; có khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát 

triển khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực; 

c) Có phương án huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách.  

8. Danh mục nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh do các 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất với Hội đồng 

KH&CN cấp tỉnh xem xét, thông qua và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt". 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 11 như 

sau: 

"Điều 11. Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Nguyên tắc chung: 

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được đánh giá thông 

qua hoạt động của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp. Việc đánh giá được 

tiến hành bằng phương thức chấm điểm theo các nhóm tiêu chí cụ thể;  

c) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sau khi có ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp. Trong 

trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có quyền lấy ý kiến của 

chuyên gia tư vấn độc lập trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Nguyên tắc tuyển chọn: 

c) Danh mục các nhiệm vụ cấp tỉnh, điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn 

được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử  của tỉnh, Sở KH&CN hoặc 

trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian 60 ngày để tổ chức và 

cá nhân tham gia tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ đăng ký". 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:  

"Điều 17. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN   

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ 
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a) Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được thực hiện 01 lần đối 

với mỗi nhiệm vụ. Thời gian gia hạn không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có 

thời gian thực hiện trên 24 tháng và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời 

gian thực hiện 24 tháng trở xuống và chỉ được xem xét trước khi kết thúc hợp đồng 

ít nhất 01 tháng; 

b) Việc rút ngắn thời gian thực hiện chỉ được xem xét khi đã hoàn thành 

được ít nhất 2/3 nội dung của nhiệm vụ. 

2. Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ 

a) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối 

cùng: Không được phép điều chỉnh; 

b) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán một phần: Việc điều 

chỉnh được xem xét sau khi có ý kiến của Hội đồng tư vấn chuyên ngành và ý kiến 

đồng thuận bằng văn bản của cơ quan đề xuất đặt hàng nhiệm vụ. 

3. Điều chỉnh nội dung của nhiệm vụ 

a) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối 

cùng: Tổ chức chủ trì thực hiện được chủ động điều chỉnh nội dung nhiệm vụ và tự 

chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình; 

b) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán một phần: Tổ chức 

chủ trì nhiệm vụ phải có văn bản báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, 

quyết định việc điều chỉnh nội dung đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp 

cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp 

hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định. 

4. Điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

a) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có quyền đề nghị điều chỉnh kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ; 

b) Việc điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định 

hiện hành.  

5. Thay đổi Chủ nhiệm nhiệm vụ 

a) Việc thay đổi Chủ nhiệm nhiệm vụ chỉ được thực hiện trong các trường 

hợp sau: Chủ nhiệm đi học tập, công tác dài hạn trên 06 tháng liên tục; Chủ nhiệm 

bị ốm đau, bệnh tật không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu của nhiệm 

vụ hoặc vì lý do cá nhân khác (có văn bản đề nghị của cá nhân chủ nhiệm hoặc xác 

nhận của cơ quan y tế); Chủ nhiệm tử vong; mất tích trên 06 tháng; Chủ nhiệm 

không hoàn thành tiến độ và nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng mà không có lý do 

chính đáng, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính theo kết luận của đoàn kiểm tra, 

thanh tra hoặc phải đình chỉ công tác;  

b) Chủ nhiệm nhiệm vụ mới phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 

3 của Quy chế này. 

6. Thay đổi Tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

a) Chỉ thay đổi Tổ chức chủ trì nhiệm vụ trong trường hợp có quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền về sát nhập, chia tách, giải thể Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; 
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b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ mới phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại 

Điều 3 của Quy chế này. 

7. Thẩm quyền quyết định 

a) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc điều chỉnh 

đối với từng trường hợp cụ thể về thời gian thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 

1 Điều này, thay đổi Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN, điều chỉnh mua sắm thiết bị, 

máy móc để thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo thẩm quyền được phân cấp về mua 

sắm tài sản công quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3, Nghị quyết số 15/2018/NQ-

HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định 

phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn  

trên cơ sở văn bản đề xuất của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, điều chỉnh dự toán các 

khoản kinh phí trong tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã được phê duyệt 

và các nội dung khác thuộc phạm vi hợp đồng đã ký; 

b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định điều chỉnh Tổ chức chủ trì, tên, mục tiêu, sản phẩm; thời gian 

thực hiện nhiệm vụ (trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này), tổng kinh 

phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vượt quá tổng kinh phí đã được phê duyệt trên cơ 

sở văn bản đề xuất của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 

c) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ   

Được chủ động thay đổi các cá nhân tham gia nghiên cứu: Việc thay đổi các 

cá nhân tham gia nghiên cứu phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định và 

phải có sự đồng thuận của người được bổ sung và người được thay thế, đồng thời 

có văn bản báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ.  

Điều chỉnh dự toán kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: được phép chủ động 

điều chỉnh các nội dung và kế hoạch chi nhưng không được giảm tổng kinh phí 

ngoài ngân sách nhà nước đã được phê duyệt. 

8. Quyết điṇh và các văn bản có liên quan đến viêc̣ điều ch ỉnh là căn c ứ để 

bổ sung hợp đồng đã ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Tổ chức chủ trì nhiệm 

vụ". 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:  

"Điều 18. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

1. Sở Khoa học và công nghệ xem xét quyết định chấm dứt việc thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau: 

a) Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng 

trước thời hạn; 

b) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp các trường hợp bất khả kháng 

(thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh) dẫn đến không thể hoàn thành; 

c) Tổ chức, cá nhân chủ trì bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền; không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 

theo quy định pháp luật;  

d) Chủ nhiệm nhiệm vụ không đủ năng lực tổ chức nghiên cứu triển khai; 
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hướng nghiên cứu bế tắc. 

2. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng bao gồm:  

a) Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì nhiệm 

vụ trong trường hợp tổ chức chủ trì chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng; 

b) Đề xuất của đơn vị, bộ phận quản lý kinh phí trong trường hợp tổ chức 

chủ trì không chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng và đơn vị, bộ phận quản lý kinh 

phí có đủ căn cứ quy định tại Khoản 1 điều này; 

c) Hợp đồng, thuyết minh đã ký giữa tổ chức chủ trì với Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

d) Báo cáo nội dung, sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành, đang 

triển khai và chưa triển khai; 

đ) Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự, thẩm quyền thực hiện chấm dứt hợp đồng  

a) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp lệ, Sở Khoa hoc 

và Công nghệ xem xét và có thông báo bằng văn bản tới đơn vị chủ trì tạm dừng 

thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức chủ trì phải ngừng mọi hoạt động có liên quan kể từ 

ngày có thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo chi tiết bằng 

văn bản với Sở Khoa học và Công nghệ các nội dung đã thực hiện, tình hình sử 

dụng kinh phí, nguyên vật liệu, trang thiết bị mua sắm.  

b) Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện 

trường trước khi tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hợp 

đồng. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến tư vấn của các 

nhà khoa học, chuyên gia quản lý. Trong quyết định chấm dứt hợp đồng cần xác 

định rõ số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước, phương án xử lý sản phẩm, 

tài sản được hình thành hoặc mua sắm; 

c) Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm kê, bàn giao kết quả, sản phẩm 

thực hiện nhiệm vụ, thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ, quản lý và xử 

lý tài sản theo quy định hiện hành". 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 như sau: 

"2. Việc đánh giá nghiêṃ thu kết quả nhiệm vụ KH&CN được tiến hành theo 

2 bước: đánh giá kết quả ở cấp cơ sở và đánh giá kết quả ở cấp tỉnh. Mỗi bước đánh 

giá được tổ chức thực hiện riêng biệt. 

Đối với các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ có nội dung xây dựng các mô 

hình thì cần phải tiến hành đánh giá nghiệm thu mô hình. Thành phần Tổ đánh giá 

nghiệm thu mô hình do Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN quyết định thành lập, 

bao gồm đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện, xã địa bàn triển khai mô 

hình và các đơn vị liên quan khác”. 

9. Sửa đổi khoản 4 Điều 20 như sau: 

"4. Tự đánh giá (nghiệm thu cấp cơ sở) được tiến hành trước thời hạn kết 

thúc hợp đồng khoa học và công nghệ hoặc chậm nhất vào thời điểm kết thúc hợp 

đồng khoa học và công nghệ, nhằm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, 
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nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ trước khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, 

nghiệm thu cấp tỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ được Hội đồng tự đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xếp loại từ “Đạt” trở lên thì mới được tổ chức 

nghiệm thu cấp tỉnh. Mức đánh giá xếp loại theo quy định tại Khoản 4, Điều 21 của 

Quy định này"  

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

"Điều 22. Đăng ký, lưu giữ và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

1. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ khoa học và công nghệ được 

nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm đăng ký và giao 

nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với Sở Khoa học và Công 

nghệ về đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

b) Việc đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 

số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa 

học và công nghệ và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 Quy định 

về việc thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN;  

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc danh mục bí mật nhà nước 

được đăng ký, lưu giữ theo chế độ mật. 

2. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

a) Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: Biên bản họp hội 

đồng đánh giá, nghiệm thu; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ; Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu; Ý kiến của các 

chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập (nếu có); 

b) Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ các tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, Sở Khoa học 

Công nghệ có trách nhiệm xem xét ban hành quyết định công nhận kết quả thực 

hiện nhiệm vụ". 

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quy chế quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn được ban hành theo Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn  

1. Thay thế cụm từ: “THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

CHUYÊN NGÀNH” bằng cụm từ “THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” tại Mục 1, Chương II; thay thế cụm từ “TỔ CHỨC 

QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” bằng cụm từ  “KÝ 

KẾT, ĐIỀU CHỈNH, CHẤT DỨT HỢP ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 

HIỆN” tại Mục 4, Chương II;  

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 7 và điểm đ khoản 1 Điều 11.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2021. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành 

cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ KH&CN; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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