UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 03 /QĐ-SKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2021 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Quảng Ngãi;
Trên cơ sở thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở tại cuộc họp ngày 04/01/2022
về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng
Ngãi.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và
Phó Giám đốc Sở
1. Giám đốc lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Sở; chịu trách
nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề lớn liên
quan đến các lĩnh vực công tác của ngành và theo Quy chế làm việc của Sở.
Giám đốc phân công Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công
việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Sở, trừ các công việc do Giám đốc
trực tiếp chỉ đạo.
Giám đốc ủy quyền cho Phó Giám đốc ký các văn bản thuộc thẩm quyền của
Sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn và
nhiệm vụ được giao.

2
3. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và pháp luật về các quyết định liên quan đến việc thực
hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công; những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc
có tính nguyên tắc, quan trọng, nhạy cảm, chưa có văn bản quy định phải kịp thời
báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trước khi xử lý, quyết định.
4. Phó Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn trong phạm vi, lĩnh vực được
phân công như sau:
a) Chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức
thực hiện công việc trong phạm vi được phân công; đề xuất, xây dựng các chương
trình, nhiệm vụ, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng cơ chế,
chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc xem xét để trình Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ xem xét ban hành hoặc Giám đốc ban hành theo thẩm quyền.
b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các quyết định, kế
hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; xử lý
theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực được phân công. Những vấn
đề liên quan đến nhiều phòng, đơn vị mà Phó Giám đốc không thống nhất được thì
báo cáo và xin ý kiến Giám đốc để xử lý.
5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt, Giám đốc trực tiếp
xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo Sở
1. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở
a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động
của Sở và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Sở Khoa học và Công nghệ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm
của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương,
Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Sở và các văn bản quy phạm
pháp luật khác có liên quan.
b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển
ngành khoa học và công nghệ của tỉnh; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính;
công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Sở; công tác thanh tra; công tác pháp chế, cải
cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Sở;…
c) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Hành chính- Tổng hợp;
Thanh tra Sở.
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d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và
Bộ Khoa học và Công nghệ giao.
2. Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở
a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác như sau:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, cơ chế chính sách, biện pháp
quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, chuyên ngành và quản lý nhà
nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị
trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công
nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước và triển khai các
hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và
chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình,
nhiệm vụ KHCN về kỹ thuật công nghệ; chuyển đổi số; hỗ trợ chuyển giao, đổi
mới, phát triển thị trường công nghệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; đảm bảo an
toàn bức xạ và hạt nhân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các chương trình, nhiệm vụ
khác trong lĩnh vực công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021-2025.
- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình,
nhiệm vụ KHCN về hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá;
chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; đề án về truy xuất nguồn gốc sản
phẩm, hàng hóa và các chương trình, nhiệm vụ khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả việc xây dựng, áp
dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên môi trường mạng
(ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sáng kiến trên địa
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng: Quản lý Công nghệ và Chuyên
ngành; Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
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d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
3. Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở
a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, cơ chế chính sách, biện pháp
quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hướng dẫn
và theo dõi việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, quy
định, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao ứng dụng
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ,
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công
nghệ ở các sở, ngành, cấp huyện và các tổ chức hội, đoàn thể theo quy định của
pháp luật.
- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình,
nhiệm vụ KHCN hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, nhiệm vụ KH&CN thuộc các
lĩnh vực khác giai đoạn 2021-2025 (trừ nhiệm vụ đã phân công cho các đồng chí
lãnh đạo khác).
- Tham mưu, chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và triển khai các
hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao tiềm lực của đơn vị sự nghiệp
khoa học công nghệ thuộc Sở; hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân
sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn
tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính
xác công tác thông tin, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên
địa bàn tỉnh; Xây dựng các mô hình trình diễn và chuyển giao ứng dụng công nghệ
cao, công nghệ sinh học, công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nông nghiệp; Tổ
chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật công nghệ; kiểm định, hiệu chuẩn
phương tiện, thiết bị đo lường; phân tích, thử nghiệm mẫu chất lượng sản phẩm,
hàng hóa... phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài tỉnh.
b) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Quản lý Khoa học; Trung
tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
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d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 120/QĐ-SKHCN ngày 04/6/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ.
Điều 4. Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban đảng, Mặt trận đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Đảng uỷ; Công đoàn, ĐTN;
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành

