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Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, 

dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa 

học và công nghệ thực hiện từ năm 2020; 

Để thực hiện nghiêm công tác quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (sau đây gọi chung là đề 

tài/dự án), khắc phục tồn tại, hạn chế trong những năm qua (đề tài/dự án chưa 

được triển khai theo đúng tiến độ đề ra, phải xin gia hạn; chậm thời gian tổ chức 

đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở; việc báo cáo định kỳ và tổ chức nghiệm thu chưa 

thực hiện theo đúng thời gian quy định; việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực 

tiễn còn chậm; một số tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án chưa nghiêm túc 

chấp hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo của cơ quan quản lý; việc quản lý, cấp, sử 

dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài/dự án chưa kịp thời, chưa 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định...), 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Khẩn trương triển khai các bước trong việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ 

chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2020 đảm bảo 

theo đúng quy định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Tham mưu, đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên ngành đảm bảo 

chất lượng để tổ chức thực hiện việc tuyển chọn, giao trực tiếp các tổ chức, cá 

nhân có đủ năng lực, điều kiện thực hiện đề tài/dự án theo đúng nội dung yêu cầu 

và tiến độ thời gian quy định.  

V/v tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về thực hiện đề 

tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

 



- Tăng cường việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện đề tài/dự án theo 

đúng nội dung, tiến độ và quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân tỉnh về trường hợp các danh mục đề 

tài, dự án được phê duyệt nhưng không thực hiện được (nếu có) hoặc tổ chức, cá 

nhân được lựa chọn không có khả năng hoàn thành đề tài/dự án theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

2. Sở Tài chính chủ trì thực hiện thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các đề 

tài/dự án; việc cấp, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài/dự án hằng năm đảm 

bảo kịp thời, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp nguồn kinh 

phí sự nghiệp khoa học hằng năm không đủ bố trí theo danh mục đề tài/dự án đã 

được phê duyệt, phải báo cáo, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem 

xét, giải quyết. 

3. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án có trách nhiệm: 

- Tổ chức thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo đúng 

nội dung, quy mô và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng đã 

ký với cơ quan quản lý; xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng nội dung cụ thể; bố 

trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp để phân công thực hiện; 

thường xuyên chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để chủ nhiệm đề tài/dự án thực 

hiện đề tài/dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước 

theo quy định; tổ chức nghiệm thu đề tài/dự án cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến 

độ và trình tự, thủ tục theo quy định. Kịp thời báo cáo bằng văn bản với cơ quan 

quản lý nhà nước khi có sự thay đổi trong quá trình tổ chức thực hiện đề tài/dự án. 

- Quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước hỗ trợ thực hiện, đảm bảo 

việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài/dự án và thanh lý hợp đồng 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang; 

- Như Kính gửi; (thực hiện) 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT,KGVX (Tùng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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