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Mã hiệu: QT.QLCHN.10 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KQ NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC VÀ PT CÔNG NGHỆ 

ĐƯỢC MUA BẰNG NSNN THUỘC 
PHẠM VI QL CỦA TỈNH NAM ĐỊNH 

Ngày ban hành: 01/3/2020 

 

8 
 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang / 

Phần liên 

quan việc 

sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi 
Lần sửa 

đổi 

Ngày sửa 

đổi 

  Ban hành lần đầu  01/3/2020 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 

1. Ban ISO x 6. Phòng QL Chuyên ngành 
x 

2. Văn phòng Sở x 7. Thanh tra Sở 

 
3. Phòng Quản lý khoa học  8. Phòng Kế hoạch Tài chính 

x 

4. Phòng QLCN&TTCN  9. Thư ký ISO 
x 

5. Phòng QLKHCNCS   
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình quy định thủ tục, trình tự đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng đối với Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN         
 - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 

 - Văn bản pháp lý theo mục 5.1. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

Kết quả nghiên cứu bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết kỹ thuật, bí 

mật kinh doanh, sáng kiến, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, chương trình máy tính, thiết kế kỹ 

thuật, tác phẩm khoa học và các đối tượng khác, gồm cả đối tượng được bảo hộ và 

không được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 

Kết quả nghiên cứu được xác định trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ được tạo ra từ việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước do cơ 

quan có thẩm quyền cấp dưới hình thức cấp một phần kinh phí, toàn bộ kinh phí hoặc 

giao quyền sử dụng phương tiện, cơ sở vật chất - kỹ thuật thuộc sở hữu nhà nước để 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

(Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BKHCN) 

Viết tắt: 

- KH&CN: Khoa học và công nghệ. 

- LĐ: Lãnh đạo 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

         - Luật KH&CN số 29/2013/QH13. 

         - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

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

        - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. 

       - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-15-2014-tt-bkhcn-thu-tuc-giao-quyen-so-huu-su-dung-ket-qua-nghien-cuu-khoa-hoc-cong-nghe-3a7c2.html#dieu_3-1
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và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

        - Quyết định số 3592/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Hoạt 

động khoa học và công nghệ). 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản 

chính 

Bản sao 

1       Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ được 

mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu, in 2 

mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai) 

x  

5.3 Số lượng hồ sơ 

 01 (một) bộ bản giấy.  

5.4 Thời gian xử lý 

 7 ngày làm việc 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Nam Định  

5.6 Lệ phí 

 Không 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 

nhiệm 

Thời gian Biểu mẫu/Kết 

quả 

B1 Trong thời hạn 30 ngày kể từ 

khi kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ 

Trung 

tâm phục 

01 ngày 

làm việc 

Thành phần hồ sơ 

theo mục 5.2 

 



UBND TỈNH NĐ 
SỞ KH&CN 

QUY TRÌNH 
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được mua bằng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh, tổ chức mua kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ bằng ngân sách 

nhà nước phải thực hiện đăng 

ký thông tin kết quả nghiên cứu 

và phát triển công nghệ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

vụ HCC 

B2 Sở Khoa học và Công nghệ 

tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ 

sơ tại phòng chuyên môn. 

Phòng  Chuyên môn có trách 

nhiệm kiểm tra, xác nhận tính 

đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, 

hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, 

Phòng chuyên môn tham mưu 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công 

nghệ thông báo bằng văn bản tới 

tổ chức mua kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ 

yêu cầu bổ sung. 

Phòng 

QL 

chuyên 

ngành 

03 ngày 

làm việc 

BM.QLCHN.10.01 

B3 Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng chuyên môn tham mưu 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công 

nghệ thông báo bằng văn bản xác 

nhận việc đăng ký thông tin kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ được mua bằng 

ngân sách nhà nước. 

Lãnh đạo 

Sở 

 

03 ngày 

làm việc 

BM.QLCHN.10.02 

 

 

6. BIỂU MẪU  
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TT Tên biểu mẫu  Mã hiệu 

1 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ được mua 

bằng ngân sách nhà nước 

Mẫu 7 phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN) 

2 Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký 

thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ tớ tổ chức mua 

BM.QLCHN.10.01 

3 Thông báo xác nhận việc đăng ký thông tin 

kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ được mua bằng ngân sách nhà 

nước. 

BM.QLCHN.10.02 

 

7. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu 
Thời 

gian lưu 

1 

Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ 

được mua bằng ngân sách nhà nước 

Phòng QL Chuyên 

ngành 
5 năm 

2 

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng 

ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ tớ tổ chức 

mua 

Phòng QL Chuyên 

ngành, Văn phòng 
5 năm 

3 

Thông báo xác nhận việc đăng ký thông 

tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ được mua bằng ngân 

sách nhà nước. 

Phòng QL Chuyên 

ngành, Văn phòng 
5 năm 

 


