1. Giám c: Ông Lê Quang Nam
Tel: (0511) 2661016
Mobile: 0905.939.866
E-mail: namlq@danang.gov.vn
Nhim v công tác:
- Lãnh o, ch o toàn din công tác ca S Khoa hc và Công ngh; chu trách nhim trc Thành u, Hi ng
nhân dân, y ban nhân dân thành ph, B Khoa hc và Công ngh v các mt công tác ca S.
- Có thm quyn quyt nh cao nht trong các công vic thuc chc nng, nhim v ca S.
- Ch tài khon ca S Khoa hc và Công ngh; Ch tch Hi ng thi ua - khen thng và k lut.
- Ph trách và ch o các lnh vc: T chc nhân s; bo v chính tr ni b; ci cách hành chính; phòng chng
tham nhng; ng dng công ngh thông tin trong hot ng ca S; quy hoch, k hoch phát trin; u t, xây dng c
bn; tài chính; ánh giá, thm nh, giám nh, chuyn giao công ngh; ng dng bc x và ng v phóng x; an
toàn bc x và ht nhân; cp phép vn chuyn hóa cht c hi; tiêu chun o lng cht lng; tit kim nng lng và t vn
chuyn giao công ngh.
- Trc tip ch o và ph trách các n v: Vn phòng, Phòng Qun lý Công ngh, Chi cc Tiêu chun o lng Cht
lng, Trung tâm Tit kim nng lng và T vn chuyn giao công ngh, Qu Phát trin khoa hc và công ngh, Tp
chí Khoa hc và Phát trin.
2. Phó Giám c: Ông Hunh Vn Ng
Tel: (0511) 3830212
Mobile: 0983.974.775
E-mail: ngohv@danang.gov.vn
Nhim v công tác:
- Làm nhim v Phó Giám c Thng trc: Thay mt Giám c S iu hành toàn b công vic ca S khi Giám c S i
công tác vng.
- Ph trách và ch o các lnh vc: Nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh; thanh tra; tuyên truyn và
ph bin pháp lut; hành chính qun tr; ng ký hot ng khoa hc và công ngh; tng hp; thng kê; thông tin
khoa hc và công ngh; áp dng H thng qun lý cht lng ti C quan Vn phòng S.
- Trc tip ch o và ph trách các n v: Phòng Qun lý Khoa hc, Phòng Qun lý khoa hc và công ngh c s,
Thanh tra, Trung tâm Thông tin khoa hc và công ngh.
3. Phó Giám c: Bà V Th Bích Hu
Tel: (0511) 2215886
Mobile: 0905159866
E-mail: hauvtb@danang.gov.vn
Nhim v công tác:

- Ph trách và ch o các lnh vc: S hu trí tu; sáng kin, lao ng sáng to; hp tác khoa hc và công ngh; ng
dng và phát trin công ngh sinh hc; công tác phi hp vi các oàn th ca S.
- Trc tip ch o và ph trách các n v: Phòng Qun lý S hu trí tu và Hp tác khoa hc công ngh, Trung tâm
Công ngh Sinh hc.

