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QUYET DNH 
V vic quy djnh vj trI, chfrc nàng, nhim vi1, quyên hn và co' câu to chtrc cüa 

Trung tam Thông tin và (J'ng di.ng khoa hQc và cong ngh 
triyc thuc Sr Khoa hQc va Cong ngh tinh Ba Ria - Vüng Thu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH BA RJA - VUNG TAU 

C!án c ,  Luattá  chi'c chInh quyn dja phu'o7lg ngày 19/6/2015 và Lut tha ddi, 
bô sung m5t so diêu cüa Lut TO chic chInh phi và Lut TO chü'c chInh quyên dja 
phu'oiig ngày 22/11/2019, 

Can cii' Nghj djnh so' 120/2020/ND-CF ngày 0 7/10/2020 cza CvhInh  phz quy 
djnh ye thành lap, to chz'c iqi, giái the don vj sr nghip cOng lap, 

Can ci ThOngtu' sO' 01/2021/TT-BKHC'N ngày 01/3/202 1 cza Bô Khoa hQc Va 
COng ngh hu'áng dan ch&c náng, nhiêm vu, quyén hgn c1a cci quan chuyên mOn ye 
khoa hQc và cOng ngh thuç5c Uy ban nhán dan cap tinh, cap huyn. 

Theo d nghj cüa Giám dO'c SO' Khoa hQc và COng ngh tgi TO' trInh sO' 62/TTr-
SKHCN ngày 17/9/2021, Cong van sO 42/SKHCW- VP ngày 13/01/2022 và dé ngh/ 
cáa Giám dOc SO' Nt2i  vy tgi TO' trInh sO: .4t./TTr-SNV ngày. cf/2022, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Quy djnh vj trI, chirc nàng, nhim vii, quyn han  và co cu t chirc cüa 

Trung tam Thông tin và Efng d'ing khoa h9c và Cong ngh tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
nhix sau: 

1. Vj trI, chü'c näng: 

a) Trung tam Thông tin và U'ng dicing khoa hc và cong ngh tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu (sau day goi tat là Trung tam) là don vj sir nghip khoa h9c và cOng ngh 
trirc thuc Sà Khoa hQc và Cong ngh; có chüc näng thông tin, thông ké khoa hçc, 
cong ngh và dôi mOi sang tao,  nghiên ciru üng diing, triên khai, chuyên giao cong 
ngh, djch vi khoa hçc và cong ngh, phitc vit cong tác quãn 1r nhà nithc cüa tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu. 

Trung tam chip hành sr chi dao,  quãn 1 trtrc tip cüa Sâ Khoa h9c và Cong 
ngh; sr huâng dan, kiêm tra ye chuyên mOn, nghip vt cUa các co quan quãn l nhà 
nuâc có lien quan theo quy djnh cUa pháp luât. 

b) Trung tam có tu each pháp nhân, có con du và tài khoàn riêng theo quy 
djnh cUa pháp lut. 

c) Tru sâ lam vic cUa Trung tam dt tai  s 202 Bach  Dng, phung Phithc 
Trung, thành phô Ba Rja, tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 
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2. Nhim vi  và quyên h3n: 

Trung tam thirc hin các nhim v1 và quyn han  theo quy dnh tai Diu 7 và 
Diu 8, Thông tu s 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 cüa Bô Khoa hQc và Cong 
ngh huOng dn chcrc nAng, nhim vli, quyên han  cüa cci quan chuyên mon ye khoa 
h9c và cong ngh thuc Uy ban nhân dan cap tinh, cap huyn và các quy djnh cüa 
pháp 1ut hin hành có lien quan. 

3. Co cu t chtrc và biên ch cüa Trung tam: 

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

- Cho phép s luqng lãnh dao  Trung tam duy trI b&ng s nhân sr ban lãnh dao 
hin có là 04 ngiRi, gôm Giám dOc và 03 Phó Giám dôc tôi da den hêt ngày 31 tháng 
08 nãm 2022 (theo Quyêt djnh so 2178/QD-UBND ngày 23/8/20 19 cUa UBND tinh). 
Giám dôc Trung tam tham mini cap có thâm quyên diêu chinh, sap xêp lai  theo dung 
so llxcYng Phó Giám doe quy djnh trong thai han  trên. 

- Giám d6c là ngiRii dirng d.0 Trung tam, chju trách nhim tnrOc Giám dc Sâ 
Khoa hçc và Cong ngh và trixâc pháp luat  ye toàn b hoat dng cüa Trung tam. 

- Phó Giám dc là nguäi giiip Giám dc phii trách, chi do mt s cong tác cUa 
Trung tam; chju trách nhim tnthc Giám dôc Trung tam và tnrâc pháp lut v nhim 
vi duge phân cong. Khi Giám dôc yang mt thI üy quyên cho 01 Phó Giám dOc diu 
hành hoat dng cüa Trung tam. 

- Vic be, nhim, b nhim lai,  min nhim, diu dng, luân chuyn, khen 
thumg, k' 1utt, cho tir chüc, nghi him và thirc hin các chê d, chInh sách di vi 
Giám doc và Phó Giám dôc dugc thrc hin ye phân cap quail l cOng chüc, viên chirc 
cüa UBND tinh và các quy djnh hin hành cüa pháp luat Co lien quan. 

b) Các phOng chuyên môn, nghip vi thuc Trung tam, gm: 

- Phông Hành chmnh và flng diing khoa hçc và cong ngh;; 

- PhOng Thông tin, dào tao  và thng ké khoa h9c Va Cong ngh; 

- PhOng Cong ngh sinh h9c. 

c) Giám de,c Trung tam quy djnh ci th nhim vii, quyn han  cüa các phOng 
chuyên môn, nghip vii; ban hành quy chê hoat dng cüa dcm vj và các quy ch, quy 
djnh khác theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

4. S lu'çrng ngtrO'i lam vic: 

S luçmg nguii lam vic cüa Trung tam dixgc UBND tinh giao hang nàm trên 
ccy s0 vi trI vic lam gän vi chuc nàng, nhim v1, phm vi hoat dng cüa Trung tam 
ducic cap có thâm quyn quyt djnh. 

5. Co ch tài chInh: 

Trung tam thirc hin co ch tir chü tài chInh theo quy djnh t?i  Nghj djnh s 
60/2021 /ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü quy djnh co ch tr chü tài chInh cüa 
don vj sir nghip cOng ltp va các quy djnh khác cüa pháp luat cO lien quan. 



KT. CHU TECH 
CHU T!CH 
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A A A A V * A A Theu 2. Quyet drnh nay co hiçu 1irc thi hanh ke tis ngay ky va thay the Quyet 
djnh so 2178/QD-UBND ngày 23/8/20 19 cüa UBND tinh ye vic hqp nhât Trung tam 
Thông tin và Thông kê khoa hçc & cong ngh và Trung tam U'ng dçing tiên b khoa 
hçc & cong ngh. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Ni vii, Khoa hçc và 
Cong ngh, Tài chInh, Giám dOe Trung tam Thông tin và ng dicing khoa hçc và cong 
ngh, Thu truâng các ca quan và dcin vi có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt 
djnh này./. 

Noi nhiIn: 
-NhuDiêu3; 
- Ban To cht'rc Tinh üy; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cong an tinh; K.ho bac nhà nixâc tinh; 
- Các s&, ban, nganh thuc tinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thành phô; 
- Lixu: VT, SNV(TCBC).  () 
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