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Dc 1p - Tr do - IIinh phñc
TINH QUANG TRJ
Si,: j.tJ /TB-UBND

Quáng Trj, ngày , tháng g nám 2020

THONG BAO
Kt 1un cüa Phó Chü tich UBND tinh U Duc Tin
ti bui lam vic vó'i S& Khoa hçc và Cong ngh tinh Quãng Tij
Ngày 04 tháng 9 näm 2020, Phó Chü tjch UBND tinh Lé Due Tin dâ chü trI
bu6i lam vic và dánh giá tmnh hInh thrc hin các nhim viii khoa hçc và cong ngh
giai don 2015-2020 và djnh hithng các nàm tip theo. Tham dir bui lam vic có
di din Lânh dao cac So: Cong Thucing, Nông nghip và Phát trién nông thôn, Tài
nguyen và Môi trtthng, K hoach và Du tu, Lien hip các Hi Khoa h9c và K5'
thut tinh, VAn phông UBND tinh.
Sau khi nghe Giám d& SO Khoa hQc và Cong ngh báo cáo kt qua trin khai
boat dng nghién cfru khoa h9c và phát triên côn ngh giai don 2015-2020 và
dinh huOng nghiên cüu giai don 2021-2025; kiên phát biêu cüa các thành viên
tham dr, Phó Chü tjch UBND tinh két lun nhu sau:
I.Dánhgiáchung
Sau 5 nãm, hoat dng nghiên cru khoa h9c và phát trin cong ngh cüa tinh
có nhü'ng buOc chuyn bin tich crc và ngày càng gAn bó vOi thirc tiôn, nhiêu
nhim viii khoa hçc và cOng ngh ducic trin khai nghiên cüu và ctua vào ung diving
phiic v1i san xut, có hiu qua gop phãn phát trin kinh t - xA hi. VOi chü truclng
khoa h9c và cong ngh tp trung huOng v& phic vi ca sO, 1y ngui dan và doanh
nghip lam di tuclng phic viii, chii trçng tInh hiu qua, thi& thigrc trong nghiên cuu
khoa hQc và chuyn giao cOn ngh. Cong tác nghiên cüu va triên khai dã chü
trQng xác djnh các ni dung gAn lien vOl san phm ci the, gAn vOl vic phát triên
cac san phm hang hóa chü l%rc cüa tirih, nhAm nâng cao giá ti-j gia tAng và tInh
canh tranh cüa các san phm, có dja chi irng diing ci th dáp üng nhu câu cp thiêt
cüa các dan vj, dja phuang vã doanh nghip. Cong tác quàn 1 nba nu&c ye khoa
h9c và cong ngh duçic d& mOi toàn din và ngày càng di vào thrc chat. Hqp tác
quOc té duqc mO rng. Tim h1rc, trInh d khoa hçc và con ngh duçrc nâng cao,
gop phn vào chuyn djch Ca CâU kinh t, nãng cao nAng suat, chat luçvng, hiu qua
trong các ngành, các linh virc kinh t müi nh9n. COng tác xA hi hóa các hoat dng
khoa hçc và cOng ngh có nhiu tin b, dA khuyn khIch mO rng các dir an có sir
tham gia dóng gOp cüa doanh nghip và nguOi dan trên dja bàn. UBND tinh ghi
nhn va dánh giá cao sir n hrc, cô gAng cüa SO Khoa hçc và Cong ngh trong
nhUng nAm qua, dê nghj SO tip tiic phát buy, ph.n du hoàn thãnh tot nMng
nhim viii duçic giao trong thOi gian t&i.
Tuy nhiên, ben cnh nhüng kt qua dat ducic vn cOn mt s hn ch, các d
tâi üng ding vào san xuAt mang iai hiu qua ch.ra cao, mt s dê tài cOn nng 1
thuy& chua barn sat nhu cu thc tê nén không áp dicing trong cuc song. Dé tong
k& dánh giá hlu qua cüa ngành khoa hQc và cong ngh mang lai phãn tIch
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nguyen nhãn và rut ra bài hQc kinh nghim, UBND tinh yêu cu ngãnh khoa hQc Va
cong ngh có báo cáo tOng hp k& qua tAt cácac d tâi trong giai don 2016-202?,
bao gom day du cac nçi dung, dc biet la tung nguon krnh phi bo tn cho de tai
nghiên cCru dir an, hiu qua mang 1i vói giá tn, ci the. Mnh dan thüa nhn nhUng
mt d tài chua mang lai hiu qua d có giâi pháp cho các d tài tiêp theo. Hoàn
thãnh báo cáo tru&c ngày 3 0/9/2020.
II. V 41nh hiróng nghiên cuil
D nâng cao hiu qua hoat dng khoa hçc và cong ng1i, UBND tinh yêu cAu
SO Khoa hçc và Cong ng1i, các SO, ngành thrc hin mt s ni dung nhu sau:
1. Xây drng k hoach phát trin khoa hc và cong ngh theo dung djnh huOng
chü trucrng, nhim vi khoa h9c và cong ngh theo Nghj quyt, chi tiêu phát trién
kinh t- xA hi giai doan 2020-2025 cüa tinh Quãng trj, dc bit các tri ct chInh
cho phat then kinh te - xa hpl.
2. Trên co sO các miic tiêu djnh huàng phát trin kinh t - xã hi giai doan
202 1-2025 cüa tinh, SO Khoa hQc và Cong ngh cn huy dng ngun nhãn hrc
khoa hçc và cong ngh ben ngoài tinh (cac chuyên gia, các t chüc khoa h9c Va
cong ngh trong và ngoài nuOc) cüng tham gia nghiên cüu khoa hQc theo nhiêu
hInh thüc dê da dng hoá các san phm, nhAm dat các migic tiêu dê ra.
3. V diu tra co ban:
- Cn tp trung nghiên cü'u các linh vrc tim nAng, th manh cüa tinh d cung
cp co sO dt lieu, lun ctr khoa h9c ph%1c vi phát trin ngun nAng luçcng mdi,
nAng lucmg tái tao, thu hut các dir an dâu tu xây d%rng nhà may din gió (bao ham
cã các nhà may din gió & nhUng vüng CO vn tc gió thâp), din nAng lucmg mt
tr&i, din than, din khI hOa lông trên da bàn tinh.
- Cn có các nghiên cru sâu d dánh giá khâ nAng cung frng ngun ngu,yên
1iu thüy hài san, nOng nghip sach, Ca1 An qua ..., dánh giá tim nAng lqi the dé
huOng tOi xây drng các nhà may ch bien sâu, dOng hp ..., thuong mai hóa dê dua
san phm vào chui cung üng thj tru&ng có giá trj gia tAng cao, nghiên cfru them
ving nguyen lieu trOng cay thuc lá cho nhà may san xut xi gàFidel-cuba.
So Khoa h9c va Cong ngh phoi hcip So Ke hoach va Dau tu to chuc danh
giá, rà soát nhUng kêt ua khoa hçc cong ngh dA dt duçvc có lçii th cnh tranh
cao, tiêm nAng phát trien thãnh hang hOa, lng ghép các d tài vào dr an lOn, dê
tham muu UBND tinh xay dmg các d an du tu phát tniên, chInh sách h trçl cho
các doanh nghip san xuât, nhAm giái quy& dâu ra các san phm hang hóa chü hrc
cüa tinh.
4. V khoa hQc xA hi và nhân vAn trin khai nghiên cru phiic vi xây dirng
các 1un cü khoa h9c cho các ngh quyêt cüa Dãng b tinh, lam co sO khoa hçc và
thc tin cho vic hoach dlnh các chü truong, chInh sách iOn cüa tinh; d xut các
giãi pháp phát trin ngành iáo diic và dào tao v üng d%mg các phucing phá day
và hc)c mOi; phát triên nguOn nhân lrc tnInh d cao cho mt s ngãnh kinh te - xA
hi; Ong di1ing các mO hInh phát trin ngành du ijch và djch vi.
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5. V lTnh vrc cong nghip, xay dirng, giao thông vn tâi vã Y t cn chü
tr9ng üng diing cong ngh mài, cong nghip h trçi cho các lTnh virc ca khI tr &ng
hóa, 4t 1iu xây dmg, vt 1iu mcci, Silicát, cong nghip cci khi ph%1 trçi cong
nghip näng luçing...; nghiên ciru üng dung cong ngh mâi, k5 thut mài trong
ngãnh y t phic viii cOng tác chüa tij, phOng ngüa hn ch t6i da djch bnh nguy
hiêm lay lan trong cong &ng d thng cumg chm soc sirc khOe cho than dan.
6. V nghiên cru khoa hçc ph%lc viii phát trin ngành nông nghip và phát
triên nông thôn cn t.,p trung vào vic khão nghirn cácgiông cay trng, vt nuôi
mcii, chat hrqng cao. Ung dmg cac cong nghe che bien sau sau thu hoach; san xuat
các ch phm sinh hQc phc vi nông nghip dê hn chê djch bnh, câi tao môi
trueing; áp ding các quy trInh san xut nông nghip theo hithng hU'u cci Organic dê
to ra nông san sach, có chAt hrçing và giá tn kinh t cao, Co truy xuAt nguôn gôc
hang hOa rO rang, nhãm tang süc cnh tranh, nãng cao chui giá trj san phãm hang
hóa nông san và cay ducic 1iu trên dja bàn tinh.
Giao So Nông nghip và Phat trin nông thôn phi hcip SO Khoa h9c và Cong
ngh và các ngành lien quan thrc hin quy hoch d mO rng quy mô các mO hInh
san xuAt nông nghip frng di1ing cong ngh cao phü hçip cho tirng vüng sinh thai.
7. Nhm nhãn ring các k& qua nghiên cru khoa hçc và cong ngh thành san
phám thtrcmg mai hóa, cAn tang ctr?mg lien kt vOi các nhà dAu ttr, doanh nghip
IOn trong câ nuOc, có cci ch chInh sách thu hat dAu tu dam báo vng nguyen 1iu
day dü d xây drng các nhà may san xuAt hang hóa trén dja ban tinh.
SO Khoa hQc và Cong ngh ph& hçip vi SO Cong Thucmg dAy rnnh vic
däng k quyn sO hUu tn tu vâ cong tác quàng bá, tim kim thj truOng dâu ra, dua
các san phãm hang hóa tiêu thi trong và ngoài nuOc.
Ill. V mt s kin nghj, d xuAt
1.V dr an Tang cu1ng tim hrc hot dng do luOng, thu nghim và thi& bj
cong ngh sinh hçc giai don 2021-2025: SO Khoa hçc và Cong ngh xây drng dir
an lAy kin các ngành lien quan, gi:ri SO Kê hoach và DAn fir thãm djnh, trInh
UBND tinh theo quy dnh.
2. V phãn b kinh phi hang nam thrc hin Nghj quyt 31/2017/NQ-FIDND
này 14/12/2017 cüa HDND tinh vA chInh sách h trçl trng dirng và than rng các
ket quá KH&CN trên dja bàn tinh giai don 20 17-2025: Các näm qua, UBND tinh
dA bo trI kinh phi h trçi cho mOt s6 mô hInh. SO Khoa hçc và COng ngh dê xuât
danh mic và d toán ngân sách h trçi hang näm, gui SO Tài chInh tng hqp trInh
UBND tinh xem xét, quyt djnh.
3. V d an "Ong ding ch phAm vi sinh 4t trong san xuAt nOng nghip giai
don 2021 - 2025, djnh hi.rOng dn näm 2030 ti dja bàn tinh Quãng Tn": Sà Khoa
hçe và Côngngh xây dijng dr an lAy kin các ngành lien quan, giri SO K hotch
va Dau tu tham dinh, tnnh UBND tmh theo quy dlnh.
4. V h trçl SO Khoa hçc và Cong ngh tinh Salavan nuOc CHDCND Lao
thiêt bj kéo nén vn nAng xác djnh tInh chAt cci l cüa 4t lieu xây drng (thu
nghim 4t lieu xây dirng: Thép, kim loai, betOng....): SO Khoa hpc và Cong ngh
ph6i hcvp SO Ngoi viii d xuAt UBND tinh xem xét.
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Tren day la ket 1un cua Pho Chu tich UBND tmh Le Duc Tien ti buoi lam
vic v(ii Sâ Khoa h9c và Cong ngh. UBND tinh thông báo dê các Ca quan và ctan
vi lien quan bi&, trin khai thrc hin././
A

Ntii nh2n:
- ChU tjch, các PCI UBND tinh;
- Thành phn tham gia;
- Sà Tài chlnh, So Ngoai vv;
- CVP TJBND tinh;
- Luu: VT, KHCN.
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