
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự do - Hạnh phức 

Số: Cĩ /2017/QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4.^ tháng 02 năm 2017 

r QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản ỉý 

Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 

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 Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của 
Chỉnh phủ về ban hành Quy chế Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Quyết định sổ 145/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về thành lập Khu Công nghệ cao thành phổ Hồ Chí Minh 
trực thuộc ủy ban nhân dãn thành phổ Hồ Chí .Minh; 

Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của 
Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành 
phổ Hồ Chí Minh trực thuộc ủy ban nhãn dân thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lỷ Khu Công nghệ cao thành phố tại 
Tờ trình số 02/TTr-KCNC ngày 19 tháng 01 năm 2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ 
tại Tờ trình sổ 451/TTr-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2017. 

QUYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2017 và thay 
thế Quyết định số 242/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 2004 của ủy ban 
nhân dãn thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, 
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; 
-Văn phòng Chính phù; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Cục kiểm tra VBQPPL-BỘ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQ VN TP; 
- VP Thành ủy và các Ban của Thành ủy; 
- VP Đoàn ĐBQH TP; 
- Sở Tư pháp; 
- Sở Nội vụ (3b); 
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP; 
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng Chuyên viên; 
- Trung tâm Công bácýỉT; 
- Lưu: VT, ( V X / Đ n )  J .  

BAN NHẢN DÃN 

en Thành Phong 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

T QUY CHÉ 
Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2017/QĐ-UBND ^ 

ngày AXtháng 02 năm 2017 của úy ban nhân dân thành pho) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức trực 

thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
quản lý các hoạt động của Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi là Khu Công nghệ cao) theo quy định của pháp luật. 

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phổ Hồ Chí Minh (sau đây gọi là 
Ban Quản lý) có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu hình Quốc huy, được mở tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; Được cấp kinh phí hoạt động từ ngân 
sách. Nhà nước; Có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý đặt tại Lô T2-3, đường Dl, phường Tân 
Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ban Quản lý có tên gọi bằng tiếng Anh là Board of Management of Saigon 
Hi-tech Park. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2ẽ Nhiệm vụ và quyền hạn 
Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố để trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt hoặc ban hành: 
a) Quy hoạch, kể hoạch phát triển trung và dài hạn đối với Khu Công nghệ 

cao; Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. 
b) Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển của Khu Công nghệ cao. 
c) Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao phù hợp với điều 

kiện phát triển thực tế trong từng thời kỳ và theo quy định của. pháp luật. 
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d) Cơ chế thu hút, chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ, công chúc, 
viên chức, chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước và người lao 
động làm việc tại Ban Quản lý. 

đ) Các văn bản. quy phạm pháp luật và văn bản khác về Khu Công nghệ caoể 

2. Xây dựng, trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc ban hành: 
a) Các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án ODA và 

vốn tiếp nhận viện trợ đầu tư phát triển Khu Công nghệ cao theo quy định của 
pháp luật. 

b) Chương trinh phát triển công nghệ cao, hỗ trợ sản phẩm công nghệ cao, cơ 
chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Khu Công 
nghệ cao và các hợp tác quốc tế khoa học công nghệ nhằm phát triển Khu Công 
nghệ cao theo mục tiêu đề ra thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của úy ban 
nhân dân thành phố. 

c) Kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách hàng năm (chi đầu tư 
phát triển Khu Công nghệ cao (cơ sở hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, 
đào tạo nhân lực và chi thường xuyên). 

3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình trong Khu 
Công nghệ cao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành. 

4. Ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy 
định nội bộ theo quy định của pháp luật. 

5. về quản lý quy hoạch, xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng 
a) Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chung trong Khu Công nghệ cao 

sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
b) Chỉ đạo lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức 

năng; Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết theo ủy 
quyền; Tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch được 
phê duyệt. 

c) Tổ chức lập, phê duyệt, quản lý, giám sát và thực hiện quy hoạch chi tiết 
xây đựng các khu chức năng. 

d) Thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi: Chứng chỉ quy 
hoạch, Giấy phép quy hoạch và Giấy phép xây dựng theo phân cấp, ủy quyền; 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. 

• đ) Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết ké kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ 
thi công các dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình 
xây dựng tại Khu Công nghệ cao theo phân Cấp, ủy quyền. 

e) Có ý kiến về xây dựng các công trình cấp điện, nước, bưu chính viễn 
thông ngoài địa giới Khu Công nghệ cao do các doanh nghiệp chuyên ngành 
thực hiện đê phù hợp với quy hoạch và tiên độ xây dựng Khu Công nghệ cao. 
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g) Bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp các 
dịch vụ theo đúng các bợp đồng với nhà đầu tư các dự án. 

h) Hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây đựng, kinh doanh, khai 
thác, sử dụng cơ sở hạ tầng theo đúng quy trình, quy phạm kỵ thuật của Nhà nước; 
Thỏa thuận mức thu tiền sử dụng, dịch vụ liên quan tới hạ tầng theo quy định. 

i) Trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu, bão dưỡng các công trình 
hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao. 

k) Lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện các hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực xây dựng tại Khu Công nghệ cao. 

6. về quản lý nguồn vốn và kế hoạch phát triển 
a) Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển. Khu Công nghệ cao 

sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
b) Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án 

đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao quản lý theo 
quy định của pháp luật. 

c) Quyết định, quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng 
vốn ngân sách Nhà nước nhóm B, c theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Tiếp nhận và quản lý các dự án ODA để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 
Công nghệ cao và vốn tiếp nhận viện trợ (nếu có) đầu tư vào Khu Công nghệ 
cao. 

^ đ) Ký kết các họp đồng BOT, BTO, BT theo ủy quyền của các cấp có thẩm 
quyền và theo quy định của pháp luật. 

e) Tổ chức vận động đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư xây đựng hạ tầng, triển 
khai đấu thầu theo quy định và hồ trợ các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện 
đầu tư vào Khu Công nghệ cao. 

7. về hợp tác và xúc tiến đầu tư 
a) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trong nước và 

nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Khu Công nghệ cao. 
b) Xây dựng, duy trì và quan hệ hợp tác với các tổ chức khoa học và công 

nghệ, các Khu Công nghệ cao, các hiệp hội, các khu khoa học trong nước và 
ngoài nước. 

c) Hợp tác đầu tư với nước ngoài về công nghệ cao theo quy định về hợp 
tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

d) Hợp tác, liên, doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài trong các lĩnh vực có liên quan để phát triển và quản lý, khai thác 
Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; Được thuê tư vấn nước ngoài 
thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược về đầu tư, xây dựng 
và phát triển Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật. 
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đ) Hợp tác, liên kết quốc tế, các trường đại học để hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực, thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học trẻ, tài năng. 

8. Quản lý đầu tư 
a) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

của pháp luật. 
b) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện. 
c) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất 

tại Khu Công nghệ cao. 
d) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thực hiện hoạt động 

mua bán hàng hóa và các hơạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. 
đ) Các giấy phép, chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật hoặc theo ủy 

quyền của các cơ quan chuyên ngành, 
e) Quyết định các hướng ưu tiên, các hình thức hỗ trợ đối với tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo, sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ công nghệ cao trên cơ sở Danh mục công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 
phát triển. 

g) Tổng hợp, thống kê, theo dõi kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp; 
kịp thời phát hiện, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vì phạm 
pháp luật của doanh nghiệp. 

h) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai dự án tại Khu Công nghệ 
cao theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các Giấy phép, Chứng chỉ và các quy 
định khác của pháp luật và tổ chức đánh, giá xếp loại doanh nghiệp hàng năm 
nhằm khuyến khích, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đầu tư 
hiệu quả. 

i) Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản đối với các nội dung đã trình bày 
trong Bản thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu 
và phát triển công nghệ cao của tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ 
cao, nghiên cửu và phát triển công nghệ cao trong Khu Công nghệ cao gửi Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

k) Ban hành hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các biện pháp 
đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. 

. 9. về quản lý, sử dụng đất đai 
a) Được ủy ban nhân dân thành phố giao đất (gồm cả đất và mặt nước) để 

to chức xây dựng và phát triển các Khu Công nghệ cao theo quy hoạch được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tổ 
chức thực hiện việc tái định cư, đền bù, giải phóng mặt bằng tại Khu Công nghệ 
cao. 
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c) Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 
cho Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật. 

d) Quyết định giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; Thu hồi 
đất đã giao lại, cho thuê theo quy định của pháp luật. 

đ) Quyết định mức thu tiền thuê đất nhưng không được thấp hơn giá đất 
trong bảng giá do ủy ban nhân dân thành phố ban hành; Mức miễn, giảm tiền 
thuê đất cho các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao nhằm đảm bảo khuyến 
khích đầu tư theo quy định của pháp luật. 

e) Thỏa thuận việc định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật; Giá nhà xưởng cho thuê và giá nhà ở với các doanh nghiệp kinh doanh cơ 
sở hạ tầng và nhà ở. 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức đấu thầu, đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

h) Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại Khu Công nghệ cao. 
Là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai 
cho nhà đầu tư (giao lại đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật. 

i) Tổ chức thẩm tra, đánh giá, thẳm định nhu cầu sử dụng đất; Thẩm định 
các điều kiện giao lại đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư. 

k) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các dự án theo Quyết định giao 
lại đất, cho thuê đất. 

10. về quản lý và bảo vệ môi trường 
a) Thấm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận 

bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao 
theo quy định của pháp luật hoặc theo ủy quyền. 

b) Là đầu mối hướng dần các nhà đầu tư và các đối tượng hoạt động trong 
Khu Công nghệ cao thực hiện các thủ tục về quản lý và bảo vệ môi trường. 

c) Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Phối 
họp với các cơ quan giải quyết các khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về môi trường 
trong Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật. 

cl) Tổ chức thực hiện quan trắc phát thải và các thành phần môi trường tại 
Khu Công nghệ cao; Báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật. 

đ) Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường thực 
hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi 
trường tại Khu Công nghệ cao. 

e) Lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện các hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Khu Công nghệ cao. 
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11. về quản lý các dịch vụ và bảo đảm an ninh, trật tự 
a) Quản lý các hoạt động khai thác, kinh doanh, dịch vụ, sử dụng các công 

trình đầu tư; Trực tiếp hoặc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu, 
bảo dưỡng các công trình hạ tâng kỹ thuật do Nhà nước đâu tư tại Khu Công 
nghệ cao. 

b) Quyết định mức thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư, 
mức thu tiền xử lý nước thải, phí bảo vệ, giá các loại phí, lệ phí dịch vụ do Ban 
Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật; Thỏa thuận giá các loại phí, lệ 
phí dịch vụ do các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng và nhà ở thực hiện. 

c) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan 
ban hành quy định bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, các hoạt 
động dân sinh và thực hiện nếp sống văn hóa trong quá trình xây đựng, quản lý 
và khai thác các công trình trong Khu Công nghệ cao. 

12. Quản lý lao động trong Khu Công nghệ cao được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

13. về quản lý và thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ 
a) Là đầu mối phát triển khoa học và công nghệ, được cấp kinh phí từ Bộ 

Khoa học và Công nghệ và ngân sách của Thành phố để triển khai các hoạt động 
nghiên cứu, ươm tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triền công nghệ cao của 
các tổ chức cá nhân hoạt động trong Khu Công nghệ cao. 

b) Phê duyệt, chi đạo các đơn vị thuộc Ban Quản lý thực hiện nghiên cứu 
đề tài, dự án khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; Có ý kiến về sự 
phù hợp quy hoạch phát triển khoa học công nghệ đối với các nhiệm vụ nghiên 
cứu phát triển, đổi mới, chuyển giao, ứng dụng và phát triền công nghệ cao của 
các tổ chức cá nhân hoạt động trong Khu Công nghệ cao. 

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình hỗ trợ, hưởng 
các chính sách ưu đãi cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới, chuyển 
giao, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, thương mại hóa sản phẩm tại Khu 
Công nghệ cao theo quy định của pháp luật. 

d) Tổ chức đánh giá, thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của 
các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao và theo dối, kiểm tra, giám sát trong 
việc triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

đ) Tổ chức, triển khai các hoạt động tiếp nhận, quảng bá, trình diễn và 
chuyển giao công nghệ. 

e) Quyết định các lĩnh vực công nghệ ươm tạo, đối tượng ươm tạo và hình 
thức ươm tạo theo quy định của pháp luật. 

g) Quyết định các hình thức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, nhóm nghiên 
cứu tham gia ươm tạo phù hợp với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhả nước 
dành cho các hoạt động ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao của quốc gia. . 
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h) Thực hiện kiểm tra giám sát và đề xuất các biện pháp, chế tài trong việc 
thực hiện các cam kết về nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp theo luật định. Hướng dẫn, khuyến khích các doanh 
nghiệp trong Khu Công nghệ cao thành lập, trích và sử dụng Quỹ phát triền 
Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp Iihằm tạo nguồn tài chính đầu tư cho 
hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghi ệp 

14. Hợp tác, đầu tư với nước ngoài, đầu tư mạo hiểm và thương mại hóa 
sản phẩm công nghệ cao 

a) Tổ chức các hoạt động đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; đề 
xuất thành lập và tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư mạo hiểm công 
nghệ cao hoạt động. 

b) Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 
công nghệ cao theo quy định của pháp luật. 

15. Tố chức, hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực trong Khu Công nghệ cao; 
Xây dựng các chuấn kỹ năng công nghệ, tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ theo 
các chuẩn kỹ năng. 

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và đào tạo đối với cản bộ, công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý theo quy định của pháp luật. 

17. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng, kế hoạch, đầu tư, 
môi trường, đất đai và các lĩnh vực khác tại Khu Công nghệ cao theo quy định 
của pháp luật. 

18. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao; thu và quản lý sử dụng các 
loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

19. Định kỳ, đột xuất báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, các Bộ, 
cơ quan có liên quan, Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư, xây dựng, phát 
triển, quản lý và hoạt động của Khu Công nghệ cao. 

20. Thực hiện cải cách hành chính tại Khu Công nghệ cao theo chương trình, 
kế hoạch cải cách hành chính của ủy ban nhân dân thành phố. 

21. Tuyên truyền, hướng dần các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo của Thành phố đến các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao; 

22. Phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố 
khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp của Khu Công nghệ cao tăng cường hợp 
tác, đầu tư vào các Khu Chế xuất và Công nghiệp nhằm phát ừiển công nghiệp 
hỗ trợ phục vụ lĩnh vực công nghệ cao, và góp phần nâng cao trình độ công 
nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

23. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố giao và theo quy định của pháp luật. 
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Chương III 
Cơ CẤU TỐ CHÚ C VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 3. Lãnh đạo 
1. Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 04 Phó Trưởng ban. 
2. Trưởng ban Ban Quản lý quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của tổ chức hành chính và. đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý theo quy 
định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Trưởng ban Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý. Phó 
Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các lĩnh 
vực công tác được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban 
được Trưởng ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban Quản lý; 

4. Việc bổ nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch ủy ban nhân 
dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật; việc điều động, luân 
cliuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện 
các chế độ chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố quyết đinh theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 
1. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 
- Văn phòng; ' 
- Phòng Quản lý Doanh nghiệp; 
- Phòng Xúc tiến Đầu tư; 
- Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; 
- Phòng Tài chính - Ke toán; 
- Phòng KÌ hoạch và Đầu tư; 
- Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường. 
2. Các đơn vị sự nghiệp: 
a) Trung tâm Đào tạo; 
b) Trung tâm Nghiên cứu triển khai; 
c) Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao; 
d) Ban Quản lý Các dự án Đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố 

Hồ Chí Minh. 
Điều 5. Biên chế 
Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập của Ban Quản lý được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chúc, số 
lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập của Thành phố giao. 



Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Căn cứ Quy chế này, Trưởng ban Ban quản lý có trách nhiệm cụ 
thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt động, phối hợp công tác thuộc 
phạm vi, thẩm quyền của Ban quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Trưởng ban Ban Quản lý chịu trách nhiệm ban hành Nội quy làm việc của 
Ban Quản lý, tổ chức sắp xếp các phòng-ban, các đơn vị trực thuộc; bố trí cán 
bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm phát huy tốt hiệu lực và 
hiệu quả quản lý Nhà nước của Ban Quản lý đã được giao. 

Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng Ban Quản 
lý chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đề xuất, kiến 
nghị ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung Quy chế này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp 
luật hiện hành./. 


