LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
37. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI HỢP TÁC VỚI ĐỊA PHƢƠNG
I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC:
1. CƠ SỞ THỰC HIỆN
1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng: Quy trình thủ tục và trình tự các bước khi cần thực hiện
nhiệm vụ KH&CN phối hợp với địa phương/doanh nghiệp. Áp dụng cho công chức, viên chức
Trường Đại học Cần Thơ
1.2. Văn bản quy định (có liên quan)
- u t hoa học v C ng nghệ số 2 /2013/

13 ng

1 / /2013

- Nghị định số 0 /2014/NĐ-CP, ngày 27/01/ 2014
- Th ng tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014
- Các đề tài KHCN cấp Tỉnh còn căn cứ v o qu định về việc quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn của Tỉnh do UBND ban h nh để l m căn cứ pháp
lý cho các Sở, Ban, Ngành chấp hành và thực hiện
- Th ng tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
- Quyết định số 144/ Đ-Đ CT ng 1 tháng 01 năm 201 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Cần Thơ Về việc ban h nh u định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại
học Cần Thơ.
1.3 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt:
- QLKH: Quản lý Khoa học
- KH&CN: Khoa học và Công nghệ
- ĐTDA: Đề tài dự án
- UBND: Ủy ban Nhân dân
- NCKH: Nghiên cứu khoa học
- CNĐT: Chủ nhiệm đề tài
2. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Phòng QLKH của Sở KH&CN các Tỉnh gửi Phiếu lấy ý kiến đề xuất ĐTDA từ các Sở,
Ban, Ngành; UBND huyện, thị, thành; Viện Trường Đại học cơ quan nghiên cứu …
Sở KH&CN các Tỉnh trực tiếp gửi c ng văn th ng báo về việc đề xuất nhiệm vụ
KHCN mỗi năm 1-2 lần đến phòng QLKH của Trường Đ CT
2. Phòng QLKH của Trường Đ CT th ng báo bằng văn bản in v văn bản điện tử qua mail
đến các trợ lý NCKH của tất cả các đơn vị trực thuộc trường đính kèm các biểu mẫu đề
xuất, bảng tổng hợp
Th ng báo lên trang th ng tin điện tử của Phòng QLKH.
3. Chủ nhiệm ho n th nh các đề xuất sẽ gửi cho các trợ lý NC
Hội đồng Khoa học của Đơn vị xét duyệt)

để tổng hợp (thông qua

Trợ lý NCKH gửi cho Phòng QLKH
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4. Phòng QLKH tổng hợp lại, trình Hội đồng Khoa học Trường xét duyệt và gửi đến các địa
phương.
5. Khi Sở KH&CN các Tỉnh công bố Danh mục ĐTDA đề xuất qua website, hoặc liên hệ
trực tiếp đến CNĐT
. CNĐT xâ dựng thuyết minh
7. Sở KH&CN họp hội đồng xác định hồ sơ dự tuyển hợp lệ
Chỉnh sửa đề cương ĐTDA
Sở KH&CN tổ chức thẩm định kinh phí
Phê duyệt kết quả tuyển chọn
Ký kết hợp đồng
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký tất cả hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc đăng ký tu ển chọn của
CNĐT
. hi đề t i được triển khai v phòng
sát việc thực hiện ĐTDA

của Trường phối hợp với Sở KH&CN giám

- Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, dự án định kỳ 6 tháng một lần
- Theo c ng văn êu cầu của cơ quan chủ quản
Phòng
phương

đại diện cơ quan chủ trì trực tiếp quản lý ĐTDA phối hợp với địa

Đồng thời giúp CNĐT trao đổi với cơ quan chủ quản tháo gỡ các khó khăn vướng
mắc trong quá trình thực hiện
9. Tổ chức nghiệm thu cơ sở
- Chủ nhiệm đề tài gửi Đơn đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở đến Phòng QLKH (Báo
cáo tổng kết và các sản phẩm theo đề cương phê du ệt)
- Phòng QLKH xem xét hồ sơ v tham mưu cho Ban Giám hiệu ra Quyết định thành
l p Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở
- Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài theo kế hoạch của CNĐT v
nghiệm thu

ội đồng

10. Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo và sản phẩm đề t i sau khi đã có kết
quả đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở
Chủ nhiệm đề tài hoàn thành hồ sơ xin nghiệm thu cấp Tỉnh (chính thức) theo hướng dẫn và
biểu mẫu của cơ quan chủ quản
11. Phòng QLKH tham gia hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh (chính thức) tại các Sở KH&CN
với CNĐT
12. Thanh lý hợp đồng (Hỗ trợ CNĐT)
13. Công bố và chuyển giao kết quả nghiên cứu
Công bố rộng rãi và quyết định việc chuyển giao kết quả nghiên cứu (chủ nhiệm v cơ quan
chủ trì trực tiếp thực hiện, nếu cần) cho các đơn vị có nhu cầu.
ưu trữ hồ sơ nghiệm thu và thông báo kết quả nghiệm thu ĐTDA lên website của
phòng QLKH.
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II. LƢU ĐỒ: QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VỚI ĐỊA PHƢƠNG:
STT
1

LƢU ĐỒ

NỘI DUNG
THỰC HIỆN
- Gởi th ng báo đề viết đề xuất đến các - Địa phương
đơn vị hoạt động Khoa học – Công nghệ

THỜI GIAN
Tùy thuộc từng địa
phương

Th ng báo đề xuất

2

- Tổng hợp các đề xuất từ các đơn vị gửi - P.QLKH
cho địa phương
- Trọ lý NCKH
Tổng hợp đề xuất

3
ội đồng khoa học
Địa phương

loại

- Phê duyệt danh mục dựa theo các đề - Địa phương
xuất đã nh n

Phê du ệt

4

- Công bố danh mục nhiệm vụ KH-CN - Địa phương
được phê duyệt
C ng bố danh mục

5

- Viết và hoàn chỉnh thuyết minh
- Chỉnh sửa đề cương kinh phí

- Chủ nhiệm đề tài

o n chỉnh hồ sơ

3

STT
6

LƢU ĐỒ

NỘI DUNG
THỰC HIỆN
- Ký kết hợp đồng giữa Trường v địa - Hiệu trưởng
phương
- Địa phương
- Kê khai giờ G cho chủ nhiệm đề tài
- Phòng QLKH
- Chủ nhiệm đề tài

THỜI GIAN

ý kết hợp đồng

7

- Báo cao tiến độ
- Hỗ trợ trình ký hồ sơ đúng tiến độ
- Giải quyết khó khăn

- Chủ nhiệm đề tài
- P.QLKH

Theo dõi thực hiện

8

- Đề nghị danh sách hội đồng nghiệm - Chủ nhiệm đề tài
thu cấp cơ sở
- P.QLKH
- Ra quyết định thành lập hội đồng
Nghiệm thu cơ sở

9

- Hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu - Chủ nhiệm đề tài
chính thức
Nghiệm thu
chính thức
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