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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Số: 62 /QĐ-SKHCN Đồng Nai, ngày 05  tháng 3 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công phụ trách các nội dung tại Hội nghị giao ban KH&CN  

vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015 
––––––––––––– 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh 
Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của 
UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung Khoản 1, Điều 7 Quy định về tổ chức và 
hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết 
định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008; 

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-SKHCN ngày 27/11/2014 của Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ 
chức Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII. 

Căn cứ Kế hoạch bổ sung của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức 
Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam Bộ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm 
về các nội dung tại Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam Bộ 
lần thứ XIII năm 2015, như sau: 

1.1 Điều hành tổng thể: 

- Ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở; 

- Ông Nguyễn Văn Viện, Chánh Văn phòng - Thư ký. 

1.2 Hội thảo khoa học: Bàn về tổ chức, cơ chế đầu tư tài chính phục vụ hỗ trợ 
đổi mới công nghệ 

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 24/3/2015 

- Địa điểm: Phòng họp Lớn Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Chịu trách nhiệm chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; 

- Bộ phận phối hợp: Phòng Pháp chế, KHTC, Quản lý Công nghệ, VP 
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- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở. 

1.3 Tổ chức Tọa đàm theo các chuyên đề: 

1.3.1  Chuyên đề 1: Thực trạng về hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng 
của các địa phương trong vùng, các vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới 
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 23/3/2015 
- Địa điểm: Phòng họp Lớn Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Chịu trách nhiệm chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; 
- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, PGĐ Sở. 

1.3.2  Chuyên đề 2: Thực trạng hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN của các 
tỉnh trong Vùng; quán triệt nội dung Thông tư 14 và các vấn đề đặt ra trong 
giai đoạn tới 
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 23/3/2015 
- Địa điểm: Hội trường Online - Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN; 
- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở. 

1.3.3  Chuyên đề 3: Trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động Sở hữu trí tuệ 
- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 23/3/2015 
- Địa điểm: Hội trường Online - Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Chịu trách nhiệm chính: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ; 
- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Nguyễn Văn Liệt, PGĐ Sở. 

1.3.4  Chuyên đề 4: Trao đổi về quản lý công nghệ; hoạt động của các Trung tâm 
ứng dụng, trung tâm nghiên cứu của các tỉnh trong Vùng, các vấn đề đặt ra 
- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 23/3/2015 
- Địa điểm: Hội trường Lớn - Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN; 
- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Huỳnh Minh Hậu, PGĐ Sở. 

1.4 Hội nghị giao ban chính: 

- Bộ phận chịu trách nhiệm chính:  
+ Về nội dung: Phòng QLK + KHTC; 
+ Về trang trí, hậu cần, phục vụ: Văn phòng, QLS, KHTC; 
+ Công tác phối hợp: Các bộ phận liên quan. 

- Chỉ đạo chuẩn bị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở;  

- Dự Hội nghị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở; đ/c Huỳnh Minh Hậu, 
PGĐ Sở và trưởng, phó các bộ phận không tham gia các nội dung khác; 
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- Dẫn chương trình toàn bộ Hội nghị: Đ/c Huỳnh Minh Hậu, PGĐ Sở. 

1.5 Trao giải các phong trào Hội thi: 

- Chịu trách nhiệm chính: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ 

- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Nguyễn Văn Liệt, PGĐ Sở. 

1.6 Gặp mặt các ứng viên tham gia Chương trình Sau đại học 2015: 

- Chịu trách nhiệm chính: Phòng Quản lý khoa học 

- Chỉ đạo chuẩn bị và dự Hội nghị: Đ/c Nguyễn Ngọc Phương, PGĐ Sở 

1.7 Tổ chức Techmart DongNai 2015: 

- Chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN 

- Chỉ đạo chuẩn bị: Đ/c Nguyễn Văn Liệt, PGĐ Sở 

- Dự khai mạc: Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các bộ phận liên quan. 

1.8 Tổ chức Ngày hội ruộng đồng 2015: 

- Chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Ứng dụng CNSH 

- Chỉ đạo chuẩn bị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở 

- Dự khai mạc: Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các bộ phận liên quan. 

1.9 Công tác Truyền thông trước Hội nghị (tọa đàm trên đài THĐN) 

- Chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN; 

- Chỉ đạo chuẩn bị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở 

1.10 Tổ chức Hội thao vùng: 

- Chịu trách nhiệm chính: Đoàn thanh niên; 

- Chỉ đạo chuẩn bị và dự khai mạc: Đ/c Nguyễn Văn Liệt, PGĐ Sở 

1.11 Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh buổi tối 24/03: 

- Chịu trách nhiệm chính: Văn phòng Sở + Phòng KHTC + QLS. 

- Chỉ đạo chuẩn bị: Đ/c Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở 

- Thành phần tham dự đón và tiếp khách: Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các bộ phận 
và bộ phận phục vụ, tham gia Hội thao... 

Điều 2. Lãnh đạo được phân công chính tại các chuyên đề chịu trách nhiệm 
chỉ đạo bộ phận liên quan chuẩn bị toàn bộ nội dung và công tác tổ chức các 
chuyên đề. 

Các bộ phận được phân công chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung chuyên 
đề đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan và thường xuyên báo cáo, đề xuất 
Giám đốc Sở về công tác chuẩn bị và tổ chức các nội dung liên quan. 
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Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 60/QĐ-KHCN ngày 
27/02/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng/đơn vị và các ông, bà có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, VP. 
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Phạm Văn Sáng 
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