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Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày
26/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Quảng Trị;
Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất việc phân công
phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí trong Ban Giám đốc như sau:
1. Giám đốc: Trần Ngọc Lân
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Khoa học và
Công nghệ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực
công tác sau:
- Người chính thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Xây dựng tiềm lực KH&CN, quy hoạch, kế hoạch khoa học và công
nghệ.
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua-khen thưởng, tài chính - kế toán, hợp
tác quốc tế, công tác cải cách hành chính, công tác tổng hợp, công tác pháp
chế của cơ quan.
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí.
- Thông báo Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
- Hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng.
- Trưởng Ban Biên tập các ấn phẩm Đặc san, Bản tin khoa học và công
nghệ và Trang Web của Sở.
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Sở; Phó Chủ tịch Thường
trực Hội đồng KH&CN tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa
học và công nghệ; Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng, kỷ luật của Sở.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Trực tiếp phục trách các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, phòng Quản lý
Khoa học, phòng Kế hoạch-Tài chính, Chi cục TC-ĐL-CL, Trung tâm Kỹ
thuật TĐC.
- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Nông
nghiệp.
- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các huyện, thành phố:
Vĩnh Linh, Gio Linh, thành phố Đông Hà, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện
Đảo Cồn Cỏ.
- Là chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh giao.
2. Phó Giám đốc: Trần Thiềm
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những
nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền. Giúp Giám đốc Sở theo
dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Phụ trách xây dựng và triển khai các chính sách và dự án theo Nghị
quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Phát triển khoa
học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020.
- Phụ trách triển khai các chính sách và dự án theo Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ
ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20172025.
- Phụ trách triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo Quyết định của UBND tỉnh.
- Phụ trách khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp.
- Trưởng ban Phòng chống lụt bão và cháy nổ của Sở.
- Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.
- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng
và Thông tin khoa học và công nghệ, phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí
tuệ.
- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các huyện: Cam Lộ,
Đakrông, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị.
- Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Công
thương, Văn xã.
- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.
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- Theo dõi một số chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ và
thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Thông báo này thay thế Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 25/01/2016
của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám
đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị./.

Nơi nhận:
- Bộ KH & CN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
Báo cáo
- Thường trực HĐND;
- UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
VP UBND tỉnh;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng KT/KT-HT các huyện, Tp, Tx;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN;
- Lưu VT, TC.
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GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

