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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ mở hồ sơ tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và Nghị định số
08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
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 sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh
Đồng Nai ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt
hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020;
Căn cứ các hồ sơ tham gia đăng ký tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp nhiệm
vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1);
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ mở hồ sơ tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 ,gồm các thành viên sau:
1. Đại diện Lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học
2. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở (Bộ phận Kế toán tài chính).
3. Đại diện Thanh tra Sở
4. Đại diện Trung tâm Khoa học công nghệ

5. Đại diện Phòng Quản lý Khoa học - Thư ký hành chính.
Điều 2. Tổ mở hồ sơ có nhiệm vụ:
a) Mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ với sự tham dự của đại
diện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp;
Hồ sơ hợp lệ được đưa vào xem xét, đánh giá là hồ sơ được chuẩn bị theo
đúng các biểu mẫu và đáp ứng theo Quy định tại khoản 2, Điều 11 của Quyết định
số 27//2018/UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và Thông báo số
135/ TB-SKHCN và 136/TB-SKHCN ngày 3/2/2020 của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Đồng Nai.
b) Tổ mở hồ sơ rà soát, kiểm tra các thông tin tình trạng hồ sơ và kết quả mở
hồ sơ được Thư ký hành chính ghi thành biên bản theo Biểu B2-1-BBHS (đính
kèm).
Kinh phí hoạt động của Tổ mở hồ sơ được thực hiện theo quy định hiện
hành.
Tổ mở hồ sơ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; Chánh Văn
phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Thanh tra Sở; Giám đốc Trung tâm
Khoa học và Công nghệ, đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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