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QUYẾT ĐỊNH
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Vê việc ban h à n h Q uy chê Tô chức và h oat động của Vụ C ông nghệ cao
B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

C ăn cứ N ghị định số 95/2017/N Đ -C P ngày 16 tháng 8 năm 2017 của
C hính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
B ộ K hoa học và Công nghệ;
X ét đề nghị của V ụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. B an hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động
của V ụ Công nghệ cao trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đ iều 2. Q uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Quyết định số 2782/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ K hoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của V ụ
Công nghệ cao.
Điều 3. V ụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao,
C hánh V ăn phòng B ộ và T hủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Q uyết định này./.

Nơi nhận:
-N h ư Điều 3;
- Bộ trường, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.
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Khoa học và Công nghệ)
1. Bộ Thông tin và Truyên thông.
2. B ộ Công an.
3. Bộ Quốc phòng.
4. T hông tấn xã V iệt Nam .
5. Đ ài T ruyền hình V iệt Nam.
6. Đ ài Tiếng nói V iệt Nam .
7. N gân hàng N hà nước V iệt Nam.
8. K hu Chế xuất D ung Quất.
9. V iện H àn lâm K hoa học và Công nghệ V iệt N am (các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ cao).
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QUY CHÉ
Tổ chức và hoạt đông của Vụ Công nghệ cao
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của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 1. V ị trí, chức năng
V ụ Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Bộ K hoa học và Công nghệ, có
chức năng tham m ưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động
nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, bao gồm: công nghệ
thông tin và truyền thông, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công
nghệ vũ trụ, công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực công
nghệ cao khác được Bộ trưởng giao.
Đ iều 2. N hiệm vụ, quyền hạn
1. Trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, xây dựng và trình Bộ trưởng:
a) D ự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách, biện pháp,
quy hoạch, kế hoạch 05 năm và hằng năm về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng
dụng và phát triển công nghệ cao;
b) Đ ịnh hướng m ục tiêu, phương hướng phát triển, cơ chế quản lý và danh
m ục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về hoạt động nghiên cứu
khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cao.
2. Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách, biện pháp, quy hoạch, kế hoạch 05
năm và hàng năm ; định hướng phát triển các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
quốc gia thuộc lĩnh vực được giao quản lý sau khi được ban hành, phê duvệt; phát
hiện và phối họp với các đơn vị chức năng có liên quan trình Bộ trưởng xử lý
những trường họp sai phạm theo quy định của pháp luật.
3. v ề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của các bộ,
ngành, địa phương trong lĩnh vực được giao:
a)

Phối hợp với V ụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch

khoa học và công nghệ của các bộ, ngành được phân công; chủ trì, phối họp với
V ụ Ke hoạch - Tài chính kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ

b) C hủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ
khoa học v à công nghệ của các Bộ, ngành theo quy định;
c) H ướng dẫn, tiếp nhận việc đặt hàng các nhiệm vụ, sản phẩm khoa học
và công nghệ cấp quốc gia;
d) C hủ trì việc chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp quốc gia cho các bộ, ngành theo đề xuất đặt hàng;
đ) Đ ịnh kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng họp báo cáo Bộ
trưởng về tình hình, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ của các Bộ, ngành.

4. v ề quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong lĩnh
vực được giao:
a) C hủ trì hướng dẫn đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ; tiếp nhận, xử lý, tổng hợp các đề xuất đặt hàng; phối hợp với
V ụ Ke hoạch - Tài chính trình L ãnh đạo Bộ quyết định D anh m ục các nhiệm vụ,
sản phẩm khoa học và công nghệ để đặt hàng với tổ chức, cá nhân thực hiện;
b) C hủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn, giao nhiệm
vụ cho tổ chức, cá nhân chủ trì; xét duyệt, thẩm định, kiểm tra, đánh giá, nghiệm
thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
c) Tổ chức thực hiện việc chuyển giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cho tổ chức, cá nhân triển khai, sử dụng;
d) Đ ôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
của nhà nước cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Cục Thông tin khoa học và
công nghệ quốc gia theo quy định;
đ) C hủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung
họp tác quốc tế về khoa học và công n g h ệ trong khuôn khổ hợp tác giữa C hính
phủ V iệt N am , giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác nước ngoài.
5. Đ ề xuất phương hướng đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị và phát
triển các nguồn lực cho các bộ, ngành thuộc lĩnh vực được giao quản lý.
6. Tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những quy định của
pháp luật về khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công
nghệ cao, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật công
nghệ cao khác; theo dõi việc thực hiện những quy định của pháp luật về quản lý
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu cồng nghệ thông tin tập trung của

7. C hủ trì xây dựng, quản lý C hương trình quốc gia phát triển công nghệ

cao, Q uỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia và các nhiệm vụ khác để phát
triến công nghệ cao; phối họp quản lý hoạt động đổi m ới sáng tạo của các bộ
ngành được giao là đầu mối.

8. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các hoạt
động công nghệ cao và hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.
9.
Thường trực của Ban chỉ đạo phát triển K hu N ghiên cửu và Triển khai
thuộc K hu Công nghệ cao H òa Lạc.
10. Tổng họp, xây dựng cơ sở dữ liệu về danh mục chuyên gia, tổ chức
khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực được giao quản lý.
11. Q uản lý công chức, tài chính, tài sản và tài liệu của V ụ theo phân cấp
và quv định hiện hành.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
C hương II
TỎ CHỨ C B ộ MÁY VÀ CHÉ Đ ộ LÀM VIỆC
Điều 3. Lãnh đ ạo Vụ
1. L ãnh đạo V ụ C ông nghệ cao gồm Vụ trư ở n g và k h ông quá 03 Phó
V ụ trưởng.
2. V ụ trưởng V ụ Công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ K hoa học và Công nghệ
bổ nhiệm, m iễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và
hoạt động của Vụ.
3. Các Phó V ụ trưởng Vụ Cồng nghệ cao giúp V ụ trưởng trong việc lãnh
đạo công tác của Vụ; được quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được
phân công và chịu trách nhiệm trước V ụ trường về công việc được giao; các Phó
V ụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học v à Công nghệ bổ nhiệm, m iễn nhiệm trên
cơ sở đề nghị của V ụ trưởng.
4. Trong trường hợp Vụ trưởng vắng mặt, m ột Phó vụ trưởng được uỷ
quyền thay m ặt V ụ trưởng lãnh đạo và điều hành công việc của Vụ.
Điều 4. Chế đô làm việc
•

.

•

1. V ụ Công nghệ cao làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết họp với bàn bạc
tập thể.
2. V ụ Công nghệ cao thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với
Lãnh đạo Vụ. Khi cần thiết, Vụ trưởng có thể thành lập các tổ, nhóm công tác tuỳ
3

theo yêu cầu công việc và quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ, nhóm công tác này.
3. V ụ Công nghệ cao thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các
đơn vị thuộc Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác có liên quan.
4. V ụ Công nghệ cao có trách nhiệm phối họp với các cơ quan, tổ chức, cá
nhân ngoài Bộ có liên quan theo đứng quy định trong việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ được giao.
C h ư ơ n g IĨI
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH
Đ iều 5. H iêu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Vụ trưởng V ụ Công nghệ cao phối họp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
tổ chức thực hiện Q uy chế này.
Đ iều 6. Sửa đổi, bổ sung Q uy chế
V iệc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Vụ trưởng V ụ Công nghệ cao phối
họp với Vụ trưởng V ụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ K hoa học và Công

