
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh xây 

dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

66/TTr-SKHCN ngày 27/02/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định 

kỳ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố tại Quyết 

định này, giao các các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật, hoàn thiện phần 

mềm báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình theo Danh 

mục chế độ báo cáo định kỳ đã được công bố tại Quyết định này, đáp ứng các quy 

định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và đảm 

bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Bộ 

Khoa học và Công nghệ theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm 

theo Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 và Kế hoạch số 2153/KH-

UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kịp thời trình UBND tỉnh 

công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ báo cáo định 

kỳ có sự thay đổi sau thời điểm Quyết định này được ban hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-451-qd-ttg-2019-ke-hoach-thuc-hien-nghi-dinh-09-2019-nd-cp-412246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
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3. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổ chức thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình theo Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ KH&CN; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- LĐVPUBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh QB; 

- Lưu: VT, TH, KSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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Phụ lục 

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Công bố kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /      /2020                               
của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DO CÁC BỘ, NGÀNH QUY ĐỊNH 

STT Tên báo cáo 
Văn bản QPPL quy định 

báo cáo 
Ghi chú 

1  Báo cáo kết quả hoạt động 

quản lý nhà nước về khoa học 

và công nghệ tại địa phương 

Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 

26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

 

2  Báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo quốc gia đến năm 2025” 

Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 

26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

 

3  Báo cáo định kỳ tình hình thực 

hiện Nhiệm vụ Khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 

11/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh 

và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

Ủy 

quyền 

địa 

phương 

quản lý 

4  Báo cáo tình hình đăng ký 

chuyển giao công nghệ 

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 

chuyển giao công nghệ. 

 

5  Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ đang 

tiến hành trong năm 

 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ 

và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ. 

 

6  Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ được 

nghiệm thu và đăng ký kết quả 

thực hiện trong năm 

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ 

và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ. 

 

7  Báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ được 

ứng dụng trong năm 

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ 

và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ. 
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8  Chế độ báo cáo thống kê ngành 

khoa học và công nghệ  

Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 

15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định chế độ báo cáo thống kê ngành 

khoa học và công nghệ. 

 

9  Báo cáo tình hình xây dựng và 

áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 

- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước. 

- Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 

21/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về 

việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. 

 

 

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH 

Không có. 
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