UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 06 /KH-SKHCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 20 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ “về tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm
2021”, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm
2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động trong
lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế, thu hút mạnh các nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế
so sánh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
2. Yêu cầu
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây
dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được
giao theo Kế hoạch.
- Kế hoạch phải được triển khai một cách chủ động, thường xuyên, toàn
diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các
phòng, đơn vị thuộc Sở.
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
(Theo bản phụ lục đính kèm).
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện
các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng mục tiêu, đúng tiến độ; báo cáo kết quả
thực hiện gửi Văn phòng Sở định kỳ hàng quý, trước ngày 15 tháng cuối quý.
Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng,
đơn vị, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các phòng/đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT,VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng
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PHỤ LỤC
Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
tỉnh Quảng Trị năm 2021, lĩnh vực KH&CN
(Đính kèm Kế hoạch số: 06 /KH-SKHCN ngày 20/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
ĐẠO

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC

HIỆN

HIỆN

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

I

Chỉ đạo, điều hành triển khai Kế hoạch

1

Xây dựng và tổ chức triển
khai thực hiện Kế hoạch

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Kế hoạch

Quý I/2021
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Đánh giá kết quả triển
khai thực hiện Kế hoạch

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Báo cáo

Định kỳ hàng
quý, trước ngày
15 tháng cuối
quý.

II

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

1

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống

1.1

Hỗ trợ tổ chức/cá nhân
ứng dụng, nhân rộng các
kết quả KH&CN trên địa
bàn tỉnh gắn với Nghị
quyết số 31/2017/NQHĐND ngày 14/12/2017

PGĐ Trần
Thiềm

Phòng
Các phòng,
Quản lý đơn vị liên
công nghệ quan
và SHTT

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn
triển khai thực hiện có hiệu quả
chính sách hỗ trợ theo NQ31; Tiến
hành khảo sát, thẩm định, xét duyệt
hỗ trợ cho các tổ chức/cá nhân trên
địa bàn đủ điệu kiện: (1) Lĩnh vực Sở

Cả năm
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TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

về chính sách hỗ trợ ứng
dụng và nhân rộng các kết
quả khoa học và công
nghệ trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2017-2025
1.2

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp
PGĐ
cận thông tin về các thành
Nguyễn
tựu KH&CN tiên tiến Hữu Thắng
phục vụ sản xuất và đời
sống

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

hữu trí tuệ, (2) Lĩnh vực Tiêu chuẩn
Đo lượng Chất lượng, (3) Lĩnh vực
đổi mới công nghệ và nhân rộng các
kết quả từ việc thực hiện các nhiệm
vụ KHCN.

Trung tâm Các phòng,
NCƯD
đơn vị liên
&TT
quan
KH&CN

Tuyên truyền trên trên Cổng Cả năm
Thông tin điện tử Sở KH&CN;
Các ấn phẩm KH&CN; Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Trị và các
phương tiện thông tin đại chúng
khác
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Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại sản phẩm
Hỗ trợ doanh nghiệp tham PGĐ Trần
Phòng
Các phòng, Tạo cơ hội để các cá nhân, doanh Theo kế hoạch
gia các chợ Công nghệ và
Thiềm
Quản lý đơn vị thuộc nghiệp có cơ hội quảng bá, giới của Bộ KH&CN
Thiết bị.
công nghệ Sở
thiệu và tìm kiếm đối tác xúc
và SHTT
tiến thương mại hoá sản phẩm
KH&CN.
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Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 về Hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025
Tuyên truyền, khích lệ PGĐ Trần
Phòng
Các phòng, Phóng sự phát trên đài PT-TH, Cả năm
tinh thần khởi nghiệp đổi
Thiềm
Quản lý đơn vị thuộc tin/bài trên báo in và báo điện

3.1

4

TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

mới sáng tạo trên địa bàn
tỉnh
3.2

4
4.1

Tổ chức Cuộc thi “Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo”
tỉnh Quảng Trị năm 2021

PGĐ Trần
Thiềm

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

công nghệ Sở
và SHTT

tử...

Phòng
Các phòng,
Quản lý đơn vị thuộc
công nghệ Sở
và SHTT

Chọn 01 - 02 ý tưởng/dự án hỗ
trợ ươm tạo 01 -02 ý tưởng sáng
tạo xuất sắc góp phần hiện thực
hóa và nhân rộng các sáng kiến,
các ý tưởng, các sản phẩm, dự án
khởi nghiệp tiềm năng

Quý II-IV

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm nâng cao năng suất chất lượng và giá trị của các sản phẩm chủ
lực, tiềm năng, đặc biệt là sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Quảng Trị
Hỗ trợ trong lĩnh vực
TCĐLCL

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Hướng dẫn thực hiện về ghi Cả năm
đơn vị thuộc nhãn, định lượng hàng đóng gói
Sở
sẵn, đăng ký mã số mã vạch, xây
dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ
sở cho các doanh nghiệp/cơ sở
sản xuất.
Hỗ trợ áp dụng các Hệ thống
quản lý chất lượng tiên tiến của
trong nước và quốc tế cho các
sản phẩm OCOP của tỉnh đủ
điều kiện để nâng hạng 4 sao, 5
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TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

sao.
4.2

Hỗ trợ trong lĩnh vực
SHTT

PGĐ Trần
Thiềm

Phòng
Các phòng,
Quản lý đơn vị thuộc
công nghệ Sở
và SHTT

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt Cả năm
động tạo dựng, xác lập quyền sở hữu
trí tuệ nhằm mục tiêu phát triển bền
vững thương hiệu cho doanh nghiệp;
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5.1

Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Triển khai Kế hoạch số Giám đốc
Chi cục Các phòng, Theo tiến độ của Kế hoạch
5883/KH-UBND
ngày
TCĐLCL đơn vị thuộc
22/12/2020 của UBND
Sở
tỉnh 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
năm 2030

5.2

Triển khai Quyết định số
1928/QĐ-UBND
ngày
20/7/2020 của UBND tỉnh
về Kế hoạch triển khai Đề
án “Tăng cường, đổi mới

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Theo tiến độ của Kế hoạch
đơn vị thuộc
Sở

Cả năm

Cả năm
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TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

hoạt động đo lường hỗ trợ
doanh nghiệp Việt Nam
nâng cao năng lực cạnh
tranh và hội nhập quốc tế
giai đoạn đến năm 2025,
định hướng đến năm
2030” trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị
5.3

Tăng cường thanh tra,
kiểm tra về TCĐLCL sản
phẩm hàng hóa nhằm bảo
vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của doanh nghiệp và
người tiêu dùng

5.4

Nâng cao năng lực kiểm
PGĐ
định, thử nghiệm giúp
Nguyễn
doanh nghiệp nâng cao Hữu Thắng
năng suất chất lượng sản
phẩm hàng hóa
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Giám đốc

Thanh tra, Các phòng, Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cả năm
Chi cục đơn vị thuộc thanh tra, kiểm tra về TCĐLCL
TCĐLCL Sở
năm 2021 của Sở.
Thường xuyên kết hợp, giảm số
lần thanh tra, kiểm tra để tránh
phiền hà cho doanh nghiệp.
Trung tâm Các phòng, Hoạt động kiểm định, thử Cả năm
Kỹ thuật đơn vị thuộc nghiệm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
TCĐLCL Sở

Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn từ Qũy Phát triển KH&CN tỉnh
Cho vay có hiệu quả 01- PGĐ Trần
Hội đồng Các phòng, Giúp doanh nghiệp mạnh dạn Cả năm
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TT

7
7.1

7.2

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

02 doanh nghiệp

đơn vị thuộc đầu tư kỹ thuật, dây chuyền công
Sở
nghệ mới đầu tư vào sản xuất,
góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thiềm

Qũy

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

Tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao đạo đức công vụ
Tăng cường, nâng cao Giám đốc Thanh tra Các phòng, Thực hiện có hiệu quả kế hoạch Cả năm
hiệu quả công tác thanh
đơn vị thuộc thanh tra năm 2021.
tra, tiếp công dân, giải
Sở
Thực hiện tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo;
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
đẩy mạnh công tác phòng,
và phản ánh của tổ chức, cá nhân
chống tham nhũng, thực
theo đúng luật định.
hành tiết kiệm, chống lãng
Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
phí
Phòng, chống tham nhũng năm
2021 của Sở Khoa học và Công
nghệ.
Triển khai có hiệu quả Kế
PGĐ
Văn phòng Các phòng,
hoạch số 1291/KH-UBND
Nguyễn
đơn vị thuộc
ngày
28/3/2019
của Hữu Thắng
Sở
UBND tỉnh về việc triển
khai thực hiện Đề án văn

Thực hiện có hiệu quả Quyết Cả năm
định 207/QĐ-SKHCN ngày
26/6/2018 của Sở KH&CN ban
hành chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp, đạo đức công vụ của
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TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

hóa công vụ trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

CCVC&NLĐ Sở KH&CN; Kế
hoạch số 22/KH -SKHCN ngày
20/5/2019 Kế hoạch thực hiện
Đề án văn hóa công vụ trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị của Sở Khoa
học và Công nghệ.

8
8.1

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng
PGĐ
Văn phòng Các phòng, Ứng dụng công nghệ thông tin Cả năm
CNTT trong hoạt động
Nguyễn
đơn vị thuộc vào hoạt động quản lý, sử dụng
của cơ quan gắn với công Hữu Thắng
Sở
hệ thống thông tin điện tử và hệ
tác cải cách và hiện đại
thống điều hành tác nghiệp để
hóa nền hành chính
trao đổi công việc…
Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân
đối với việc giải quyết các thủ
tục hành chính của Sở Khoa học
và Công nghệ tại Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh

8.2

Tham mưu UBND tỉnh
PGĐ
Văn phòng Các phòng, Quyết định của UBND tỉnh
ban hành Quyết định công
Nguyễn
đơn vị thuộc
bố Danh mục thủ tục hành Hữu Thắng
Sở
chính mới ban hành; thủ

Theo tình hình
thực tiễn
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TT

PHÂN
Đ.VỊ CHỦ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG CHỈ TRÌ THỰC
HIỆN
ĐẠO

Đ.VỊ PHỐI
HỢP THỰC
HIỆN

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT

THỜI GIAN

ĐƯỢC

THỰC HIỆN

tục hành chính thay thế
thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Quảng
Trị
8.3

Triển khai thực hiện có
PGĐ
Văn phòng Các phòng, Theo mục tiêu, tiến độ Kế hoạch
hiệu quả Kế hoạch cải
Nguyễn
đơn vị thuộc
cách hành chính năm 2021 Hữu Thắng
Sở
của Sở KH&CN

Cả năm
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