
TỜ TRÌNH 

Ban hành quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển 

 tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5676/UBND-

KGVX ngày 28/6/2021 và văn bản số 8010/UBND-KGVX ngày 19/8/2021 về 

việc triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến 

năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến 2030 được ban hành theo Quyết định số 2049/QĐ-

UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở 

KH&CN) xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy định hướng dẫn quản lý, 

thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến 2030”, với các nội dung cụ thể như sau. 

I. TÊN QUY ĐỊNH  

Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH 

1. Căn cứ ban hành quy định 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 

năm 2018; 
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- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 

ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- Thông tư  số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

2030; 

- Quyết định số 34/2018/UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

tỉnh và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 quy 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04/2026/QĐ-UBND ngày 

21 tháng 3 năm 2016; 

- Quyết định số 05/2019/QĐ- UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 ban 

hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ  

khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; 

- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm 

thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước; 

- Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ cấp cơ 

sở; 

- Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Sự cần thiết ban hành quy định 

- Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 của Thông tư 

03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 quy định nhiệm vụ thuộc Chương trình 

của Trung ương bao gồm: Các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ khoa học 
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công nghệ (KHCN); trong đó, tại các Chương III,IV,V của Thông tư chỉ quy 

định chi tiết trình tự triển khai nhiệm vụ tại khoản 2 Điều 3 đối với nhiệm vụ 

KHCN cấp quốc gia và thiếu nội dung quy định chi tiết trình tự triển khai 

nhiệm vụ tại khoản 1 Điều 3 đối với nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ 

khoa học công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình do UBND tỉnh quản lý quy 

định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này và điểm b khoản 5 Điều 2 của 

Quyết định 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến 2030 . 

Vì vậy, để triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ khoa 

học công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình thì cần có quy định cụ thể cho 

hoạt động triển khai quản lý, thực hiện các nhiệm vụ nội dung thuộc Chương 

trình. 

- Thứ hai, theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này về trách nhiệm 

của UBND tỉnh và  khoản 2 Điều 45 Thông tư 03/2021/TT-BKHCN ngày 

11/6/2021 quy định “Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

căn cứ vào các quy định tại Thông tư này để áp dụng hoặc ban hành văn bản 

hướng dẫn triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh thuộc 

Chương trình phù hợp với Thông tư này và các quy định hiện hành về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ”. Sau khi nghiên cứu các quy định quản lý 

các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, 

hiện tại, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định khác nhau cho từng quy 

trình tổ chức triển khai thực hiện, quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ 

từ xác định, phê duyệt nhiệm vụ; quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, 

cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ; quy định quản lý nhiệm vụ; đến quy định 

đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, căn cứ theo 

từng văn bản quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh có hệ 

thống các biểu mẫu quản lý cũng được ban hành khác nhau và khác biệt  với 

danh mục biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHCN ngày 

11/6/2021 nêu trên. 

Do đó, cần phải xây dựng Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến 2030 để thống nhất triển khai trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tính khả thi trong 

quá trình quản lý, thực hiện hoặc phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Trung 
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ương và của tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 

11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành về quản lý 

nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Thứ ba, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thuộc nội dung Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa, để tổ chức tốt việc thực hiện  

kiểm tra, kiểm soát, đánh giá và báo cáo kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình, 

sẽ phát sinh vấn đề ban hành các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện, quản lý các nhiệm 

vụ. Sở KH&CN kính đề xuất UBND giao cho Sở KH&CN xây dựng, ban hành các 

biểu mẫu thực hiện, quản lý nhiệm vụ thuộc nội dung Chương trình nêu trên, theo 

quy định của Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình có sử dụng ngân sách nhà nước. 

III. CẤU TRÚC CỦA DỰ THẢO QUY ĐỊNH 

1. Cấu trúc của Dự thảo “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

2030” gồm 05 chương và 38 điều, cụ thể: 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Nhiệm vụ thuộc Chương trình 

Điều 3. Yêu cầu đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình 

Điều 4. Thông tin và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương 

trình.  

Điều 5. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ thuộc Chương trình 

Điều 6. Thông tin và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương 

trình 

 Chương II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH  

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

Điều 8. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh  

Điều 9. UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 
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Chương III. XÂY DỰNG, XÁC ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 10. Đề xuất nhiệm vụ 

Điều 11. Xác định và phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

Điều 12. Công bố danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 

Chương trình 

Chương IV. TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH  

Điều 13. Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Điều 14. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án 

sở hữu trí tuệ 

Điều 15. Nộp và tiếp nhận hồ sơ 

Điều 16. Kiểm tra và xác định tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn, 

giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Điều 17. Nguyên tắc, điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ 

chức chủ trì nhiệm vụ 

Điều 18. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và Tổ 

thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

Điều 19. Tiêu chí, thang điểm đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao 

trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Điều 20. Điều kiện hồ sơ được tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ 

Điều 21. Tư vấn độc lập đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ 

Điều 22. Phê duyệt và công bố, lưu trữ tài liệu  kết quả tuyển chọn, giao 

trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Điều 23. Hủy kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Chương IV. KÝ HỢP ĐỒNG, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH TRONG QUÁ 

TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 24. Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
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Điều 25. Kiểm tra, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Điều 26. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

Điều 27. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

Chương V. ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 28. Nguyên tắc, phương thức, kinh phí đánh giá, nghiệm thu nhiệm 

vụ 

Điều 29. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điều 30. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điều 31. Nộp hồ sơ, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điều 32. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm 

vụ 

Điều 33. Trình tự, nội dung làm việc của hội đồng tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điều 34. Nội dung đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

hội đồng 

Điều 35.  Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Điều 36.  Thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản sau khi kết thúc nhiệm vụ 

Điều 37.  Trách nhiệm của tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ 

thuộc Chương trình 

Điều 38. Trách nhiệm của chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ 

thuộc Chương trình SHTT 

Điều 39. Điều khoản áp dụng. 

2. Nội dung dự thảo “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

2030”:  

Nội dung tại các Điều được quy định hướng dẫn được xây dựng theo nội 

dung và trình tự quy định của Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, đối với quy định hướng dẫn quản lý 

các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, 

nội dung hướng dẫn được xây dựng có sự lồng ghép các quy định để xây 

dựng nội dung hoặc bổ sung nội đúng theo quy định của Thông tư số 
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03/2021/TT-BKHCN và các quy định được ban hành theo các văn bản quản lý 

nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh từ xác định, phê duyệt nhiệm vụ; quy 

định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì, thực hiện nhiệm vụ; 

quy định quản lý nhiệm vụ; đến quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tại các Điều 9,15,16,19,20,21,23,24,25,26,31,35,37, của Dự 

thảo Quy định hướng dẫn. 

V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUY CHẾ  

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định 

ban hành “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 và  đã gửi các 

cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến góp ý cho Hồ sơ dự 

thảo: Từ ngày 31/8 – …/9/2021. Kết quả nhận được các các ý kiến : … 

Sở KH&CN đã rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban 

hành “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030,  kính trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

Gửi kèm tờ trình:  

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định; 

2. Bảng tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý; 

3. Văn bản ý kiến của các cơ quan, đơn vị. 

 

Nơi nhận:                                                                                     

- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, QLChN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Diệp 
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