UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 173 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 17 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2020
Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của
UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản
lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2020 như sau:
1. Kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của
UBND tỉnh tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND
tỉnh
1.1. Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương trình hành động duy trì củng cố
chỉ số PAPI và thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Sở đã triển khai có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương trình hành động duy trì củng cố chỉ số PAPI và
thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền,
quán triệt trên Cổng Thông tin điện tử KH&CN, Đài Phát thanh -Truyền hình,
Báo Quảng Trị, Đặc san KH&CN…
Về kết quả thực hiện, Sở đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi UBND
tỉnh và các cơ quan liên quan đúng quy định (Báo cáo 151/BC-SKHCN ngày
26/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, kế hoạch
thực hiện năm 2021; Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm
2020 (số 136/BC-SKHCN ngày 19/11/2020).
1.2. Nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và
dược liệu tại Trạm Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa
Tại Trạm nghiên cứu Ứng dụng Bắc Hướng Hóa, tiếp tục phát huy hiệu
quả các mô hình sản xuất nông nghiệp và dược liệu ứng dụng công nghệ cao.
Hiện nay, Trạm có quy mô diện tích 07 ha được đầu tư các phòng thí nghiệm
công nghệ sinh học và hệ thống nhà kính hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0 để
theo dõi, giám sát, điều khiển từ xa quá trình sản xuất và vận hành hệ thống, áp
dụng thành công khoa học kỹ thuật để triển khai các mô hình sản xuất nông
nghiệp và dược liệu ứng dụng công nghệ cao. Tiêu biểu, Sở đang triển khai mô
hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất các cây lá cảnh (10 loại cây)
có giá trị kinh tế cao, có khả năng thích nghi với tiểu vùng khí hậu Bắc Hướng
Hóa; ứng dụng thành công quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu
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hoạch và bảo quản Dâu tây (Fragaria) trên giá thể theo hướng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao tại vùng Bắc Hướng Hóa tạo sản phẩm có chất lượng cao;
triển khai có hiệu quả mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất
Cà chua cherry siêu ngọt với diện tích 1.000m2, quy mô 2.600 cây; tiếp nhận,
làm chủ quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm Đông trùng hạ thảo trực
tiếp trên ký chủ nhộng tằm tươi; triển khai mô hình sản xuất hoa lyly, Lan Hồ
Điệp trong nhà kính ứng dụng công nghệ hiện đại, khép kín, hệ thống giám sát
và điều khiển từ xa các thông số bên trong nhà kính giúp chủ động hoàn toàn
trong khâu chăm sóc hoa… Sau khi thu hoạch sản phẩm thử nghiệm các loại
hoa, quả, dược liệu tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa,
qua việc giới thiệu sản phẩm đối với một số bộ phận khách hàng, bước đầu được
thị trường trong tỉnh đón nhận.
Trong thời gian tới, tại vùng Bắc Hướng Hóa, Sở sẽ triển khai thêm nhiều
công trình, đề tài KH&CN ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và đời sống.
Tiêu biểu như: Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan
Kim Tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa” sẽ tiến hành khảo sát
đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu, vùng phân bố cây lan kim tuyến trong tự
nhiện tại vùng Bắc Hướng Hóa; hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng và chăm
sóc lan Kim tuyến phù hợp điều kiện sinh thái tại địa phương nhằm góp phần
bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng
trong tự nhiên. Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla
trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện
Hướng Hóa” sẽ tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật áp
dụng để xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo
hướng VietGAP để đánh giá khả năng thích nghi; khả năng sinh trưởng, phát
triển và hiệu quả kinh tế của cây Vanila trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là mô hình sản
xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn với chế biến thành sản phẩm hàng hóa
có chất lượng và giá trị cao, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông
nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu, nâng cao hiệu
quả kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời, nhằm đảm bảo cơ sở trồng thử
nghiệm các loại dược liệu công nghệ cao; tạo điều kiệm thuận lợi cho công tác
phát triển các loại cây dược liệu mới, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu
và phát triển vùng nguyên liệu, trong thời gian tới, Sở sẽ triển khai Công trình
Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao trong khuôn viên Trạm
Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa.
1.3.Nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ
thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ
thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến 2030 và tổ chức lấy ý kiến góp ý của sở, ngành, địa phương,
đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, Sở đã tổng hợp để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự
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thảo và đã trình UBND tỉnh ban hành (Tờ trình số 75/TTr-SKHCN ngày
04/12/2020).
Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã bước đầu triển khai thực hiện
Đề án. Sở đã cử cán bộ tham dự Hội nghị về truy xuất nguồn gốc tại các tỉnh
Thừa Thiên Huế và Bình Thuận để học tập kinh nghiệm; đăng tải các tài liệu về
truy xuất nguồn gốc trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn các tổ chức,
cá nhân đăng ký mã số, mã vạch, bảo hộ thương hiệu, xây dựng tiêu chuẩn cơi
sở và công bố tiêu chuẩn áp dụng, là cơ sở bước đầu cho công tác triển khai áp
dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
2. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh qua các văn bản
hành chính khác
(Phụ lục đính kèm).
Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tổng
hợp./.

Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số: 173/BC-SKHCN ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH QUA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH KHÁC
STT
Số và ký hiệu văn bản
Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
I Nhiệm vụ hoàn thành: 71
1 Công văn số 1084/UBND-KHCN
V/v cung cấp dữ liệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi Đã hoàn thành (Công văn 117/SKHCNngày 18/3/2020
mới sáng tạo
QLCN&TTCN ngày 20/3/2020)
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3
4
5

6
7
8
9

V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định về đo
Công văn số 799/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 111/SKHCNlường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra
ngày 2/3/2020
TĐC ngày 17/3/2020)
tải trọng xe cơ giới
Công văn số 676/UBND-KHCN V/v xây dựng vị trí việc làm viên chức chuyên Đã hoàn thành (Công văn 84/SKHCN-VP
ngày 26/2/2020
ngành khoa học và công nghệ
ngày 3/3/2020)
Công văn số 643/UBND-KHCN V/v cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật địa Đã hoàn thành (Báo cáo 28/BC-SKHCNngày 24/2/2020
phương
ngày 18/3/2020)
V/v báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất
Công văn số 644/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Báo cáo 167/BC-SKHCNlượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá
ngày 24/2/2020
ngày 31/12/2019)
sự phù hợp năm 2019
Công văn số 433/UBND-TM V/v báo cáo tình hình thực hiện NĐ số Đã hoàn thành (Báo cáo số 13/SKHCNngày 10/2/2020
54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ QLCN&TTCN ngày 19/2/2020)
Công văn số 432/UBND-VX V/v công khai thủ tục hành chính trên trang thông Đã hoàn thành (Công văn 63/SKHCN-VP
ngày 10/2/2020
tin điện tử
ngày 18/2/2020)
Công văn số 434/UBND-KHCN V/v tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu đề Đã hoàn thành (Công văn 59/SKHCNngày 10/2/2020
tài cấp Quốc gia
QLKH ngày 18/2/2020)
V/v báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất
Công văn số 337/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Báo cáo 167/BC-SKHCNlượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá
ngày 04/2/2020
ngày 31/12/2019)
sự phù hợp năm 2019
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STT
10

11

12

13

14
15
16
17
18

Số và ký hiệu văn bản

Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực
Đã hoàn thành (Kế hoạch số 3690/KHhiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016
Công văn số 223/QĐ-UBND
UBND ngày 14/8/2019 hỗ trợ khởi nghiệp
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề
ngày 21/1/2020
đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
Trị đến năm 2025)
tạo quốc gia đến năm 2025”
V/v góp ý dự thảo QCVN sửa đổi, bố sung, thay
Công văn số 233/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 76/SKHCNthế QCVN về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử
ngày 16/1/2020
TĐC ngày 26/2/2020)
gia dụng và các mục đích tượng tự
V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ
Công văn số 07/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 36/SKHCNtrợ, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng
ngày 8/1/2020
TĐC ngày 20/01/2020)
giai đoạn đến năm 2030
Đã hoàn thành Chỉ thị Số 07/CT-UBND
Quyết định số 223/QĐ-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu ngày 01/6/2020 về tăng cường công
ngày 21/01/2020
trí tuệ trên địa bàn tỉnh
tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị
Công văn số 27/UBND-MT ngày V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công Đã hoàn thành (Công văn 25/SKHCN03/1/2020
nghệ cấp quốc gia
QLKH ngày 13/01/2020)
Công văn số 20/UBND-TH ngày V/v thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch Đã hoàn thành (Báo cáo 05/BC-KHCN
03/1/2020
giao
ngày 14/01/2020)
Công văn số 2227/UBND-TH V/v lập báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 Đã hoàn thành (Báo cáo 62/BC-KHCN
ngày 22/05/2020
tháng năm 2020
ngày 08/6/2020)
Công văn số 2092/UBND-KHCN V/v phối hợp triển khai Điều tra NC&PT và Điều Đã hoàn thành (Công văn 202/SKHCNngày 12/05/2020
tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020
TTNCUD ngày 19/5/2020)
Công văn số 2026/UBND-MT
V/v tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Đã hoàn thành (Báo cáo 58/BC-KHCN
ngày 08/05/2020
Nam năm 2020
ngày 01/6/2020)

19 Công văn số 1875/UBND-KHCN V/v tham mưu kế hoạch thực hiện chương trình Đã hoàn thành (Tờ trình số 37/TTr-KHCN
ngày 28/04/2020
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số ngày 19/5/2020)
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STT
20
21
22
23
24

25
26
27
28

Số và ký hiệu văn bản

Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
Công văn số 1628/UBND-KHCN V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một Đã hoàn thành (Công văn 158/SKHCNNgày 15/04/2020
số điều của Nghị định số 23/2014/NĐ-CP
QLCN&TTCN ngày 22/4/2020)
Công văn số 1525/UBND-KHCN V/v báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước Đã hoàn thành (Báo cáo 156/BC-KHCN
ngày 09/04/2020
về khoa học và Công nghệ năm 2019
ngày 19/12/2019)
Công văn số 1452/UBND-KHCN V/v góp ý dự thảo khung chương trình đảm bảo Đã hoàn thành (Công văn 147/SKHCNngày 06/04/2020
đo lường tại doanh nghiệp
TĐC ngày 16/4/2020)
Công văn số 1414/UBND-KHCN V/v bổ sung giải trình thay đổi công trình sửa Đã hoàn thành (Công văn 176/SKHCNngày 01/04/2020
chữa, cải tạo nhà làm việc Sở KH&CN
KHTC ngày 16/5/2020)
V/v tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh
Công văn số 1411/UBND-NN
Đã hoàn thành (Công văn 138/SKHCN-VP
Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ nông
ngày 01/04/2020
ngày 08/4/2020)
sản
Công văn số 1338/UBND-NC
V/v triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Đã hoàn thành (Báo cáo 56/BC-KHCN
Ngày 30/03/2020
chỉ số B1 năm 2020
ngày 26/5/2019)
Công điện số 02/CĐ-UBND ngày Công điện về quyết liệt thực hiện cao điểm Đã hoàn thành (Công văn 113/SKHCN-VP
27/03/2020
phòng, chống dịch COVID-19
ngày 30/3/2020)
Công văn số 1273/UBND-KHCN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số Đã hoàn thành (Báo cáo 13/BC-KHCN
ngày 26/03/2020
54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016
ngày 19/2/2019)
Công văn số 1274/UBND-KHCN
V/v cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án Đã hoàn thành (Báo cáo 36/BC-KHCN
ngày 26/03/2020
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia ngày 9/4/2019)

29 Quyết định số 223/QĐ-UBND Chỉ đạo phối hợp với Bộ KHCN tổ chức Hộ i nghi ̣Đã hoàn thành (Công văn 126/SKHCN-VP
ngày 21/01/2020
giao ban KHCN Bắ c Trung Bô ̣ lầ n thứ XIV
ngày 25/3/2020)
30 Công văn số 948/UBND-KHCN V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số
Đã hoàn thành (Công văn 125/SKHCNngày 11/03/2020
317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng
KHTC ngày 24/3/2020)
Chính phủ
31 Công văn số 571/UBND-KHCN V/v tham mưu kế hoạch khoa học và công nghệ Đã hoàn thành (Công văn 231/SKHCNngày19/02/2020
năm 2021
KHTC ngày 12/6/2020)
7

STT
32

33
34

35

36

37
38
39

40
41

Số và ký hiệu văn bản

Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực
Quyết định số 223/QĐ-UBND hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016
Đã hoàn thành (Kế hoạch số 3690/KHngày 08/01/2020
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề
UBND ngày 14/8/2019)
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo quốc gia đến năm 2025”
Công văn số 1115/UBND-KHCN V/v phối hợp tổ chức hội nghị giao ban KH&CN Đã hoàn thành (Công văn 258/SKHCN-VP
ngày 19/3/2020
vùng Bắc Trung Bộ
ngày 26/6/2020)
V/v góp ý dự thảo chương trình quốc gia về hỗ
Công văn số 107/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 36/SKHCNtrợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng
ngày19/02/2020
TĐC ngày 20/01/2020)
giai đoạn đến 2030
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
Công văn số 3892/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 368/SKHCN-VP
Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày
ngày 24/8/2020
ngày 26/8/2020)
30/6/2016
V/v đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư
Công văn số 3856/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 367/SKHCNliên tịch: số 55/2012/TTLT-BTC-BKHCN, số
ngày 21/8/2020
KHTC ngày 25/8/2020)
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Công văn số 3644/UBND-TH V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến Đã hoàn thành (Công văn 404/SKHCN-VP
ngày 10/8/2020
nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 16 khóa VII
ngày 09/9/2020)
Công văn số 3643/UBND-TH V/v trả lời ý kiến cửa tri trước sau kỳ họp thứ 9, Đã hoàn thành (Công văn 355/SKHCN-VP
ngày 10/8/2020
QH khóa XIV
ngày 17/8/2020)
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung
Công văn số 3619/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 347/SKHCNmột số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày
ngày 7/8/2020
QLCN&TTCN ngày 13/8/2020)
18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 3435/UBND-KHCN V/v tham mưu báo cáo với Đoàn giám sát của Hội Đã hoàn thành (Công văn 334/SKHCN-VP
ngày 30/7/2020
đồng Dân tộc
ngày 6/8/2020)
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu
Công văn số 3223/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 322/SKHCNmẫu phục vụ thẩm định về công nghệ dự án đầu
ngày 17/7/2020
QLCN&TTCN ngày 29/7/2020)
tư
8
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42

43

44
45

46

47
48
49

50

51
52

Số và ký hiệu văn bản

Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
V/v báo cáo phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược
Công văn số 2902/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Báo cáo số 93/BC-SKHCN
quốc gia phát triển đội ngủ trí thức giai đoạn 2021
ngày 1/7/2020
ngày 24/7/2020)
– 2030”
V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số
Công văn số 2763/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Báo cáo số 79/BC-SKHCN
43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ
ngày 23/6/2020
ngày 29/7/2020)
về nhãn hiệu hàng hóa
Công văn số 2570/UBND-KHCN V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Đã hoàn thành (Công văn 268/SKHCNngày 11/6/2020
Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN
TĐC ngày 9/7/2020)
V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính
Công văn số 2529/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 230/SKHCNphủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trở thành
ngày 9/6/2020
QLCN&TTCN ngày 11/6/2020)
trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
V/v cung cấp thông tin cán bộ đầu mối sử dụng
Công văn 4297/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 434/SKHCN-VP
Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và
ngày 22/9/2020
ngày 24/9/2020)
Công nghệ
Công văn 5630/UBND-KHCN
V/v báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước Đã hoàn thành (Báo cáo số 170/BCNgày 7/12/2020
khoa học và công nghệ năm 2020
SKHCN ngày 14/12/2020)
Công văn 5546/UBND-KHCN. V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát Đã hoàn thành (Báo cáo số 172/BCNgày 3/12/2020
triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 SKHCN ngày 14/12/2020)
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cụ
Công văn 5488/UBND-KHCN
thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập hợp Đã hoàn thành (Công văn 558/SKHCN-VP
Ngày 30/11/2020
nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ ngày 09/12/2020)
công lập
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án Triển khai,
Công văn 5298/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Báo Cáo 153/SKHCN-BC
áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
Ngày 19/11/2020
ngày 26/11/2020)
năm 2020.
Công văn 5297/UBND-KHCN
V/v góp ý dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung Đã hoàn thành (Công văn 557/SKHCNNgày 19/11/2020
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
QLCN&SHTT ngày 09/12/2020)
Công văn 5138/UBND-KHCN
V/v Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi , bổ sung Đã hoàn thành (Công văn 526/SKHCN9
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53
54

55

56

57
58

59

60

61

Số và ký hiệu văn bản
Ngày 10/11/2020

Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
một số điều Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và TĐC ngày 16/11/2020)
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
Công văn 5124/UBND-KHCN
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Sở
ngày 9/11/2020
hữu trí tuệ đến năm 2030.
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ
Công văn số:4977/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 509/SKHCNtục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành
ngày 30/10/2020.
TĐC ngày 06/11/2020)
TCĐLCL
V/v phân công phối hợp lấy ý kiến các Bộ, ngành
Công văn 4979/UBND-CN
Trung ương đối với đề nghị bổ sung dự án điện Đã hoàn thành (Công văn 508/SKHCNngày 30/10/2020
khí LNG Hải Lăng 1 - Quảng Trị vào quy hoạch QLCN&SHTT ngày 06/11/2020)
điện quốc gia
V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp
Công văn 4957/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Báo cáo số 140/BCluật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và
Ngày 30/10/2020
SKHCN ngày 23/11/2020)
Công nghệ
Công văn 4813/UBND-TH ngày V/v lập báo cáo kiểm điểm điều hành 2020 và Đã hoàn thành (Báo cáo số 132/BC22/10/2020
CTCT 2021
SKHCN ngày 16/11/2020)
V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng
Công văn 4652/UBND-KHCN Chính phủ quy định tiêu chí doanh nghiệp công Đã hoàn thành (Công văn 498/SKHCNngày 12/10/2020
nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ- TĐC ngày 29/10/2020)
TTg
V/v Góp ý dự thảo Đề án và Quyết định phê
Công văn Công văn 4494/UBNDĐã hoàn thành (Công văn 469/SKHCNduyệt Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa
KHCN ngày 5/10/2020
TĐC ngày 09/10/2020)
trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo
V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định yêu cầu kỹ
Công văn 4493/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 486/SKHCNthuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL
ngày 5/10/2020
TĐC ngày 09/10/2020)
quốc gia về KH&CN.
Công văn 4332/UBND-TM ngày V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP Đã hoàn thành (Báo cáo số 127/BC24/9/2020
ngày 03/10/2017 của Chính phủ
SKHCN ngày 09/11/2020)
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Số và ký hiệu văn bản
Nội dung chỉ đạo
Kết quả thực hiện
62 Công văn 4329/UBND-CN ngày V/v phân công phối hợp lấy ý kiến các Bộ, ngành Đã hoàn thành (Công văn 449/SKHCN24/9/2020
Trung ương
QLCN&SHTT ngày 01/10/2020)
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số Đã hoàn thành (Báo cáo số 117/BC63 Công văn 4296/UBND-KHCN
ngày 22/9/2020
74/2018//NĐ-CP
SKHCN ngày 29/9/2020)
V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một Đã hoàn thành (Công văn 437/SKHCN64 Công văn 4295/UBND-KHCN
ngày 22/9/2020
số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
TĐC ngày 25/9/2020)
Đã hoàn thành (Công văn 497/SKHCN65 Công văn 4275/UBND-TM
V/v phối hợp triển khai nhiệm vụ Quốc chí
ngày 21/9/2020
QLKH ngày 29/10/2020)
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ trình Thủ tướng Chính
66
Công văn 4122/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 442/SKHCNphủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí
ngày 10/9/2020
QLCN&SHTT ngày 29/9/2020)
tuệ đến năm 2030
V/v công tác lập, góp ý dự thảo kế hoạch xây
67
Công văn 3961/UBND-KHCN
Đã hoàn thành (Công văn 479/SKHCNdựng quy chuẩn kỹ thuật năm 2021 và các năm
ngày 28/8/2020
TĐC ngày 13/10/2020)
tiếp theo
V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU Đã hoàn thành (Tờ trình số 70/TTr68 Công văn 3917/UBND-VX
ngày 25/8/2020
ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy
SKHCN ngày 19/11/2020)
69 Công văn 3892/UBND-KHCN Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư Đã hoàn thành (Công văn 368/SKHCN-VP
ngày 24/8/2020
số 13/2016/TT-KHCN ngày 30/6/2016
ngày 26/8/2020)
V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến Đã hoàn thành (Công văn 404/SKHCN-VP
70 Công văn 3644/UBND-TH
ngày 10/8/2020
nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16 khóa VII
ngày 09/9/2020)
V/v báo cáo tổng kết đánh giá chương trình nâng Đã hoàn thành (Báo cáo số 116/BC71 Công văn 3674/UBND-KHCN
ngày 11/8/2020
cao chất lượng
SKHCN ngày 29/9/2020)
II Nhiệm vụ hoàn thành chậm: Không
III Nhiệm vụ đang thực hiện, đã quá hạn: Không
IV Nhiệm vụ đang thực hiện, chưa quá hạn: 13 nhiệm vụ
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