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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Số: 111 /QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ
của phòng Quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày
15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên
môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND Tỉnh
Ninh Thuận v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên
chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh thuận.
Theo đề nghị của chuyên viên phụ trách Văn phòng Sở Khoa học và Công
nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Quản lý công nghệ là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp
khoa học và công nghệ; quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động
phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng
dụng các thành tựu khoa học và công nghệ.
2. Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao
gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới
và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo
quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩ m đinh
̣ công nghệ các dự án đầu tư, các
quy hoạch, chương trin
̣ các chương trình, đề
̀ h phát triển kinh tế - xã hội, thẩ m đinh
án khác của địa phương theo thẩm quyền.
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3. Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy
định của pháp luật.
4. Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ
tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các
trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của
thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương.
5. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh
nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ;
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp
dụng vào sản xuất, kinh doanh.
6. Tổ chức hướng dẫn thực hiện viê ̣c khảo sát
công nghệ trên địa bàn theo quy định.

, điều tra đánh giá trình độ

7. Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công
nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng
ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩ m quy ền theo quy định của
pháp luật.
8. Về Sở hữu trí tuệ:
a) Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng
năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực
hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;
b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,
hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật
về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho
phù hợp với các điều kiện thực tiễn của tỉnh;
c) Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các Sở,
ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các tổ
chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh xác lập quyền về sở
hữu công nghiệp và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;
d) Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản
về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn
vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;
đ) Tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,
hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của
pháp luật;
e) Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn
thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;
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g) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát
triển sở hữu trí tuệ;
h) Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn
tỉnh theo quy định;
i) Phối hợp với thanh tra Sở và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn
khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn
tỉnh theo quy định;
k) Tư vấ n về xá c lâ ̣p, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công
nghiê ̣p theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t ; hỗ trơ ̣ viê ̣c áp du ̣ng và chuyể n giao sáng chế
nhằ m thúc đẩ y phát triể n sản xuấ t.
9. Về An toàn bức xạ và hạt nhân:
a) Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm
soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ
hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn
bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;
b) Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định
của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý
việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên
địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố
bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia
về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương;
10) Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:
a) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy
ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh;
b) Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát
triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại
địa phương.
11) Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:
a) Thực hiện đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy
phát triển công tác thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ tại địa
phương;
b) Hướng dẫn, quản lý nhà nước công tác thông tin, thư viện, thống kê khoa
học và công nghệ của địa phương;
c) Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến
hành; kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện và
kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý;
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d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ
sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ, triển khai các cuộc điều tra thống kê
quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương, các cuộc điều tra về
khoa học và công nghệ của địa phương;
đ) Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa
học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các
cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương;
e) Quản lý, chỉ đạo xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công
nghệ của địa phương;
g) Quản lý, chỉ đạo phát triển các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm,
sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet;
h) Tham gia thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ;
i) Kiểm tra, giám sát công tác lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa ho ̣c và công nghê ̣ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng
sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ gửi báo cáo kết quả ứng dụng theo quy
đinh.
̣
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 3. Trưởng phòng Quản lý công nghệ có trách nhiệm triển khai thực
hiện Quyết định này; phân công nhiệm vụ cho từng công chức trong phòng bảo
đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018 và thay thế Quyết định
số 66/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về
việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và
chuyên ngành.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Lãnh đạo các
phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Sở Nội vụ (biết, theo dõi);
- CCVC trong ngành (qua TD-Office)
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi Lê Kim Hùng
Sở Khoa học và Công nghệ,
Tỉnh Ninh Thuận
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