
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 42/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN 

HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2016/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2016 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1670/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 7 

năm 2018, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 6666/STP-VB ngày 18 tháng 7 năm 

2018 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3944/TTr-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 

công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố: 

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 11 như sau: 

“a) Số lượng: không quá 09 (chín) thành viên và 01 (một) thư ký hành chính”. 

2. Sửa đổi Điểm b Khoản 4 và Khoản 6 Điều 12 như sau: 

- Điểm b Khoản 4: “b) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ mà Hội đồng tư vấn đang 

xem xét, trừ trường hợp đặc biệt do thủ trưởng cơ quan quản lý quyết định”. 



- Khoản 6: “6. Trường hợp đặc biệt do tính chất phức tạp hoặc yêu cầu đặc thù của vấn đề cần tư 

vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý xem xét quyết định số lượng thành viên và thành phần hội đồng 

khác với quy định tại Khoản 5 Điều này”. 

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 15 như sau: 

“b) Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

có sử dụng ngân sách thành phố trên 01 (một) tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn, trên 03 (ba) tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ. Các trường 

hợp khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt”. 

4. Bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau: 

“b) Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được 

thực hiện thông qua Hội đồng tư vấn được thành lập theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này. 

Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định phê duyệt, ký hợp đồng hoặc thông qua Quỹ 

Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ dựa 

trên kết quả tư vấn của các Hội đồng, độ ưu tiên của nội dung nghiên cứu, khả năng cân đối ngân 

sách”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Bộ Nội vụ; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Kho bạc NN Quận 3; 
- TTUB: CT, các PCT; 

- VPUB: các PVP; 

- Trung tâm Công báo thành phố; 
- Phòng VX, KT, TH; 

- Lưu: VT, (VX/Đn) TV. 
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