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QUYÉT ĐỊNH

về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm
trực thuộc Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ
B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính p'
~rr
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Khoa học V
nghệ;
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Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính p
định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-BKHCN ngày 26/6/2018 của Bộ trư«
Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục ứ n g dụng
và Phát triển công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục ứ n g dụng
và Phát triển công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (sau đây viết tắt là Trung tâm) là
đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục ứ n g dụng và Phát
triển công nghệ, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ
giải mã công nghệ, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ,
phát triển và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là: Designing, Pilot
Manufacturing and Testing Center (viết tắt là: SATI TECH).
2. Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công
nghệ công lập theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán
độc lập và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân
hàng để hoạt động, giao dịch theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
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Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng định hướng hoạt động, kế hoạch năm năm, hằng năm của Trung
tâm trình Cục trưởng và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia hướng dẫn, triển khai các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách,
chiến lược, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện, thử nghiệm
công nghệ; xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ quản
lý nhà nước về hoàn thiện, thử nghiệm, phát triến công nghệ theo phân công của
Lãnh đạo Cục.
3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ hoạt động đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất kỳ thuật phục vụ thiết kế, chế tạo, thử nghiệm công nghệ.
4. Hướng dẫn, tổ chức và phổi họp với các tổ chức liên quan thực hiện việc
đánh giá năng lực công nghệ trong các lĩnh vực, ngành kinh tế, xây dựng lộ trình
đổi mới công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
5. Nghiên cứu, tổng họp thông tin về phát triển công nghệ theo lĩnh vực,
ngành; xây dựng hồ sơ công nghệ, kết quả nghiên cứu công nghệ, thiết bị cần
nghiên cứu làm chủ và tổ chức nghiên cứu, giải mã, làm chủ.
6. Nghiên cứu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia
công nghệ, tổ chức có hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ để triển khai các
hoạt động hỗ trợ hoàn thiện, thử nghiệm công nghệ.
7. Tư vấn hình thành tổ chức và hoạt động về thiết kế, chế tạo, thử nghiệm
công nghệ. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập
khâu và làm chủ công nghệ.
8. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp thực
hiện các hoạt động đào tạo phù họp với chức năng. Cung cấp các dịch vụ tư vấn,
hỗ trợ tố chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu ươm tạo công nghệ, hoàn thiện công
nghệ, thử nghiệm và phát triển công nghệ.
9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài liệu
của Trung tâm theo phân cấp của Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ và quy
định của pháp luật.
10. Thực hiện nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Hành chính - Tổng họp.
2. Phòng Nghiên cứu giải mã và phát ưiển công nghệ.
3. Khu chế tạo và thử nghiệm.
Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
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2. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Lãnh đạo Trung tâm thực hiện theo quy
định phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và
quy định của pháp luật.
Điều 5. Nhân lực
1. Công chức, viên chức.
2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.
3. Người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chuyên gia, cộng tác viên.
Điều 6. Quản lý tài chính, tài sản.
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được
giao của Trung tâm theo quy định của prháp luật.
Điều 7. Hiêu lưc thi hành
•

•

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỷ và thay thế Quyết định
số 99/QĐ-ƯDCN ngày 06/10/2014 của Cục trưởng Cục ứ n g dụng yà Phát triển
công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thiết kế, chế tạo
và thử nghiệm.
2. Cục trưởng Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ có trách nhiệm quy
định cụ thê tô chức và hoạt động của Trung tâm Thiêt kê, chê tạo và thử nghiệm.
Điều 8. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục ứ n g dụng và Phát
triên công nghệ, Giám đôc Trung tâm Thiêt kê. chế tao và thử nshiêm và Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhi

Noi nhận:
Như Điều 8;
-L ưu: VT, Vụ TCCB.
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