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Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

 

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Thông 

tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước, 

 Thực hiện công văn số 1215/UBND-KT ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc  tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành 

thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

vốn nhà nước 

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm 

vụ quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước. 

 2. Thực hiện việc trang bị tài sản để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ 

đúng mục đích; thực hiện lập, mở sổ theo dõi riêng tài sản, quản lý, lưu trữ hồ sơ về 

tài sản theo quy định, đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của 

pháp luật; thực hiện kiểm kê và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định và 

theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. 

 3. Khi nhiệm vụ kết thúc, thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm 

kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để 

báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ 

chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo 

đảm kịp thời, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả. 



 4. Thực hiện quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng vốn nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; 

các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp 

luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả sử dụng, thương 

mại hóa. Thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử 

dụng vốn nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì mà trong thời hạn 03 năm, 

kể từ ngày được báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hoặc không 

gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hàng năm theo quy định. 

Việc chấp hành chế độ báo cáo và hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa kết quả là cơ 

sở xem xét, đánh giá kỹ khi xét giao nhiệm vụ KH&CN khác cho tổ chức, cá nhân 

chủ trì. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng đối với tài sản 

được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng vốn nhà nước, 

phòng, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản hình thành 

thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 


		2022-10-13T15:48:10+0700


		2022-10-13T15:59:14+0700


		2022-10-13T15:59:14+0700


		2022-10-13T15:59:14+0700




