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2. Chc nng, nhim v và quyn hn
* Chc nng
Tham mu, giúp Giám c S tng hp, xây dng và trin khai thc hin chng trình, k hoch công tác ca S;
t chc thc hin công tác pháp ch ca S; thc hin công tác t chc cán b, hành chính, vn th, lu tr, qun tr i vi
các hot ng ca S; qun lý v thông tin, thng kê khoa hc và công ngh (sau ây vit tt là KH&CN); qun lý
nhà nc i vi các t chc KH&CN, t chc hi hot ng trong lnh vc KH&CN; hot ng sáng kin, lao ng sáng
to theo quy nh ca pháp lut.
* Nhim v và quyn hn
a) T chc thc hin công tác pháp ch theo quy nh; tip nhn, thm tra và chu trách nhim v th tc, th thc các
vn bn, h s trình Lãnh o S;
b) Ban hành thông báo, biên bn các hi ngh, cuc hp ca Lãnh o S; theo dõi, ôn c vic thi hành các
quyt nh, kt lun và các nhim v c Lãnh o S giao cho các n v thuc S;
c) Xây dng, trình Lãnh o S ban hành Quy ch làm vic và các quy nh ni b khác ca S và theo dõi, ôn
c, tng hp tình hình thc hin Quy ch sau khi c ban hành;
d) Thc hin công tác vn th, lu tr ca S; qun lý và ch o nghip v công tác vn th, lu tr trong c quan S và
các n v thuc S; tip nhn, chuyn giao, luân chuyn công vn i, n theo quy nh và qun lý vic s dng con du
ca S; hng dn vic lp h s và lu h s, tài liu; thu thp, chnh lý, xác nh giá tr tài liu, thng kê, bo qun và t
chc s dng tài liu lu tr theo quy nh ca pháp lut;
) Là u mi cung cp thông tin cho các phng tin i chúng, các t chc, cá nhân theo quy nh ca pháp lut và
phân công ca Giám c S;
e) T chc qun lý nhân s, ào to, bi dng và thc hin các ch , chính sách i vi cán b, công chc, viên chc
và ngi lao ng ca c quan S;

g) Qun lý và m bo c s vt cht, tài sn, phng tin, trang thit b và iu kin làm vic ca S;
h) Thc hin công tác l tân và hu cn phc v các hi ngh, cuc hp, làm vic ca S;
i) Thc hin công tác hp tác quc t, hp tác vi t chc, cá nhân v KH&CN theo quy nh ca pháp lut;
k) Thc hiên công tac thi ua - khen thng, cai cach hanh chinh;
l) T chc ng dng công ngh thông tin trong hot ng ca S; qun lý Trang Thông tin in t ca S và mng
thông tin ni b ti C quan Vn phòng S;
m) Thc hin qun lý nhà nc v công tác thanh niên theo quy nh hin hành;
n) Thng trc H thng Qun lý cht lng ca C quan Vn phòng S;
o) Thu thp ý kin ánh giá ca t chc, công dân i vi vic gii quyt th tc hành chính ca S;
p) T chc thc hin v minh bch tài sn, thu nhp;
q) Qun lý v thông tin, thng kê KH&CN;
r) Xây dng k hoch, theo dõi, ôn c và phi hp vi phòng K hoch - Tài chính trong vic tng hp, báo cáo
03 nhim v trng tâm;
s) Hng dn, kim tra hot ng ca các hi, các t chc phi chính ph hot ng trong lnh vc KH&CN thuc thm
quyn ca a phng theo quy nh ca pháp lut;
t) Tham gia thm nh h s ngh thành lp t chc KH&CN công lp ca a phng; t chc thc hin vic ng ký và
kim tra hot ng ca các t chc KH&CN, vn phòng i din, chi nhánh ca t chc KH&CN. Qun lý vic cp, iu
chnh, thu hi, gia hn các loi giy chng nhn, giy ng ký trong phm vi qun lý nhà nc v t chc KH&CN theo
quy nh ca pháp lut;
u) V sáng kin, lao ng sáng to
- T chc xây dng chin lc, chng trình, k hoch dài hn và hàng nm, c ch, chính sách, bin pháp thúc y
hot ng sáng kin, ci tin k thut, hp lý hóa sn xut trên a bàn thành ph và t chc thc hin các vn bn trên
sau khi c phê duyt;
- Hng dn, t chc thc hin và kim tra, giám sát vic thc hin các vn bn quy phm pháp lut v sáng kin, ci tin
k thut, hp lý hóa sn xut trên a bàn thành ph; c th hóa các vn bn quy phm pháp lut v phát huy sáng
kin, ci tin k thut, hp lý hóa sn xut cho phù hp vi các iu kin thc tin ca thành ph;
- T chc, tuyên truyn, ph bin chính sách, pháp lut v hot ng sáng kin cho các c quan qun lý, các c s
sn xut kinh doanh, các n v nghiên cu, ào to và nhân dân a phng;
- T chc thc hin hot ng ph bin sáng kin; khuyn khích phong trào thi ua sáng to;
- T chc ng ký, thm nh và công nhn sáng kin, ci tin k thut, hp lý hóa sn xut ca các t chc, cá nhân
trên a bàn thành ph theo quy nh ca pháp lut;
- Hng dn các t chc, cá nhân trên a bàn thành ph trong hot ng sáng kin;
- Xây dng, t chc khai thác c s thông tin, t liu v sáng kin và các ngun thông tin có liên quan phc v
công tác qun lý nhà nc ti a phng và nhu cu ca xã hi;

- Hô tr viêc ap dung va chuyên giao sáng kin, gii pháp sáng to nhm thuc ây phat triên san xuât;
- Phi hp t chc các hi thi sáng to k thut trên a bàn thành ph.
v) H tr UBND các qun, huyn, s, ngành qun lý nhà nc v KH&CN thuc chc nng, nhim v ca Vn phòng;
x) Thc hin các nhim v khác do Giám c S giao./.

