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QUYET BINH
Quy âjnh chu'c nãng, nhiêm vi, quyên hn cüa
Trung tam Tiêt kim nng hro'ng vã Tu' vn chuy&i giao cong ngh Ba Náng
tric thuc So' Khoa h9c và Cong ngh
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'án cii' Luat To chi'c chmnh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Gán ct Luçt tha ddi, bd sung môt so' diu cla Lut TO' chzc Chinhphz và
Lut TO chik chinh quyên ciaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019,'
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Can cz' Nghj d,inh so' 120/2020/ND-cF ngày 07 tháng 10 nàm 2020 cia
ChInh phi quy dfnh ye thành lap, to' chi'c lai, giái the don vj sir nghip cOng l2p,'
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Can ct Nghj djnh sO' 60/2021/ND-CF ngày 2] tháng 6 nàm 2021 cza
C'hInh phz quy dfnh cci chê ty chi cia don vf sy nghip cong 42p;
Can ci Thông tu so' 01/2021/TT-BKJ-ICN ngày 01 tháng 3 nám 2021 cia
Bç5 Khoa hQc và COng nghê hiróng dOn chi'c näng, nhim vu, quyên hgn cla cci
quan chuyên mOn ye khoa hQc và cOng nghé thuc Uy ban nhdn dOn cOp tinh,
cOp huyn,'
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Gán ct' Quye't dinh sO' 22/202]/QJJqjBND ngày 30 tha'ng 8 näm 2021 cza
Uy ban nhOn dOn thành phO Dâ Nàng ban hành quy djnh ye quán tO cht2c b
may, sO hng ngzthi lam viêc, vi trI viéc lam, viên chtc trong các don vj sy' nghip
cong 1p thuc thOrn quyén quOn cia Uy ban nhOn dOn thànhphO Dà Náng,'
('an cz' Quyé't dinh sO' 22]4/QD-UBND ngày 25 thOng 6 nOm 2021 cia Uy
ban nhOn dOn thành phO Dà Náng ye viêc quy djnh chi'c náng, quyên hgn Va co'
cOu tO chc cza S& Khoa hQc và COng ngh thành phO Dà NOng;
Theo d nghi cza Giám dO'c S Khoa hoc và Ong ngh tgi Ta trInh so
60/TTr-SKH('N ngày 02 thOng 8 nàm 2021 và thâm djnh cüa So' Ni vy tçii To'
trInh sO 2 *TTr-SKJ-JCN ngày tháng nám 2021.
QUYET IMNH:
Diêu 1. Quy djnh chirc nàng, nhiêm vi, quyn han cüa Trung tam Tiêt
kim nàng hiçng và Ta van chuyên giao cong ngh Dà Nàng trrc thuc S&
Khoa h9c và COng ngh nhu sau:
1. Vi tn vã chirc nàng
Trung tm Tit kiêm nàng lacing và Ta vn chuyn giao cong ngh Dâ
Nàng là dan v 'sir nghip cong lap tru'c thuôc Si Khoa h9c va Cong ngh thành
phô Dà Nàng thrc hin chác nàng nghiên ciru, irng ding, triên khai, chuyên giao
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cong ngh, dch v khoa hoc va cong nghê phçic v quãn 1 nba nuc cüa S&
Khoa h9c vâ Cong ngh.
2. Nhirn v1i và quyn htn
a) Trung tam Tit kiêm nàng krçing và Tu' vn chuyn giao cong ngh Dà
Nàng thirc hin nhim V11 theo quy djnh ti khoãn 2 Diéu 7 Thông tu so
01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 näm 2021 cüa Bô Khoa h9c và Cong
ngh huó'ng dan chcrc näng, nhim v11, quyn hn cüa co quan chuyên mon ye
khoa h9c và cong ngh thuc Uy ban nhân dan cap tinh, cap huyn.
b) Trin khai các ho?t dng nghiên cCru, üng dçing v linh virc san xut sch
han, tiêt kirn näng lucrng, näng luo'ng tái tao, kiêm kê khi nhà kInh, giãm thiêu ô
nhiêm môi trumg phçic v nhu cu phát trin kinh tê - xä hi cüa thành phô.
c) Thirc hin các hoat dng tu vn, dch vii ye các 1mb virc khoa h9c Va
cong ngh; tiêt kirn nàng lucing, dinh chun nàng lucmg, nàng 1ucng tái to,
kiêm kê khI nba kInh, kirn toán näng hang và bâo v môi tru?Yng, an toàn birc
xt hat nhân; quan träc mOi tri1ng; phân tIch - thi nghim; si h&u tn tue; tu van
xây dirng và áp diing các h thông quân 1 theo các tiêu chuân ISO 9000, ISO
50000, Iso 14000, ISO 22000.. .cho cac to chCrc và cá nhân có nhu câu theo quy
dnh cüa pháp lut.
Diu 2. Trách nhiêm ciia Giám dc So Khoa h9c và Cong ngh
1. Chi dao Giám dc Trung tam Tit kirn nàng lucing và Tu vn chuyn
giao cong ngh Ba Näng diêu hânh hoat ctng cüa Trung tam theo diing chrc
nàng, nhim v và quyên htn theo Quyêt dnh nay.
2. Chi dao vic kin toân ca cu t chCrc, boat ctng cüa Trung tam Tiêt kim
nAng hrcing vâ Tu van chuyên giao cong ngh Ba Nng dam bâo theo quy djnh.
3. HuOng din, theo dOi, kim tra vic thrc hin ca câu lao dng và s
hang cap phó cüa Trung tam Tiêt kiém näng lung và Tu van chuyên giao cong
ngh Ba Nàng theo diing quy dnh.
Diu 3. Quy4t djnh nay có hiêu luc k tr ngày k và thay the Quyêtdjnh so
8763/QD-UBND ngày 30 tháng 11 näm 2015 cüa UBND thành phô Ba Nàng quy
djnh chüc nàng, nhim v1i, quyên han cüa Trung tarn Tiêt kim nàng lugng và Tu
van chuyên giao cOng ngh Ba Nng tnrc thuc SO Khoa h9c Va COng ngh.
Diu 4. Chánh Van phông UBND thânh ph; Giám dc các SO: Ni vii,
Tài chInh, Kboa h9c và Cong ngh; Giám dôc Trung tam Tiêt kim näng luqng
và Tu van chuyên giao cong ngh Ba Nng, Thu truO'ng các co quan, dun vj lien
quan chju trách nhim thi hânh Quyt djnh nay.!.
]Vo'i iihân:

-Nhu'Diêu4;
- Các PCT UBND thành phô;
- Thung trirc Thãnh üy;
- Thuông trirc I-WIND thành phô;
- Luu.: VT, SNV.
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