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Vĩnh Long, ngày 09 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Thông tư Liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, ngày
15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa
học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Ủy Ban
nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long;
Theo sự thống nhất của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Vĩnh Long về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ trong thành viên Ban Giám đốc Sở, cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở
- Quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm
trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát những lĩnh vực
công tác và đơn vị sau:
+ Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;
+ Công tác thi đua khen thưởng;
+ Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng;

1

+ Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước về khoa học và công
nghệ theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ
ban nhân dân tỉnh;
+ Hoạt động phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Hoạt động Thanh tra khoa học và công nghệ;
+ Hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ;
+ Các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học
và Công nghệ giao.
- Chủ tài khoản số 1 của Sở.
2. Ông Nguyễn Văn Giới, Phó Giám đốc
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện
nhiệm vụ được giao; thay mặt Giám đốc sở điều hành công việc khi Giám đốc
sở đi vắng; là người phát ngôn và thông tin cho báo chí.
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát những
lĩnh vực công tác và đơn vị sau đây:
+ Hành chính, quản trị; Văn thư, lưu trữ; Cải cách hành chính; Tài sản,
An toàn cơ quan.
+ Điều hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN/ISO
9001:2008 của Sở.
+ Bảo vệ Bí mật Nhà nước; An ninh - Quốc phòng;
+ Hoạt động phong trào, các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy chế
phối hợp;
+ Hoạt động Văn phòng Sở;
+ Hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
+ Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Chủ tài khoản số 2 của Sở.
3. Ông Nguyễn Trọng Danh, Phó Giám đốc
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện
nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công.
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát những
lĩnh vực công tác và đơn vị sau đây:
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+ Hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
+ Hoạt động Phòng Quản lý Khoa học;
+ Hoạt động Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ;
+ Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
4. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện
nhiệm vụ do Giám đốc phân công.
- Giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát những lĩnh
vực công tác và đơn vị sau đây:
+ Hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp ngành và cấp huyện/thị
xã/thành phố;
+ Hoạt động Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở;
+ Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ; Trưởng
ban biên tập cổng thông tin điện tử của sở;
+ Hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công
nghệ;
+ Chỉ đạo về phát triển kinh tế hợp tác, về xây dựng xã nông thôn mới;
+ Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
Điều 2. Các Ông trong Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực
thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực
kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 10
năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân công nhiệm
vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh
Long./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, VPS.

GIÁM ĐỐC
Đã ký: Nguyễn Văn Hiếu
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