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2. Hoàn thành báo cáo tư vấn, giữ bí mật các thông tin ñánh giá và gửi trực tiếp
tới Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phong bì có
niêm phong ñúng thời hạn quy ñịnh.
3. Trong thời hạn ñược mời, tư vấn ñộc lập không ñược tiếp xúc hoặc trao ñổi
thông tin với tổ chức chủ trì hoặc các cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ kết quả tư vấn và xử lý
theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 22. Lưu giữ hồ sơ gốc và quản lý thông tin
1. Khi kết thúc quá trình tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm ñịnh kinh phí nhiệm vụ
khoa học và công nghệ, thư ký hành chính của các Hội ñồng có trách nhiệm tổng hợp tài
liệu và nộp bộ hồ sơ gốc (kể cả các hồ sơ không trúng tuyển) ñể lưu trữ theo quy ñịnh
hiện hành.
2. Thành viên Hội ñồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, thư ký hành chính và
các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy ñịnh về quy trình tuyển chọn, giữ bí
mật các thông tin liên quan ñến quá trình ñánh giá, tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ
khoa học và công nghệ.
ðiều 23. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện Quy ñịnh này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc hoặc vấn ñề mới phát
sinh, ñề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và
Công nghệ ñể ñược nghiên cứu, tổng hợp và ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy ñịnh của pháp luật hiện hành./.
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