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BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021
1. Công tác tham mưu, tổng hợp
- Tổng hợp góp ý của các tổ chức, đơn vị về dự thảo Quyết định của
UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Khoa học và Công nghệ thay thế Quyết định số 14/2015/QĐUBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học
và Công nghệ và các kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 gồm: Kế
hoạch Thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị
và Hành chính công; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch kiểm soát
thủ tục hành chính năm; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế; Kế hoạch triển
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh
Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ…
- Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2020,
triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công
nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ;
Hội nghị Tổng kết hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 và
triển khai nhiệm vụ năm 2021.
2. Công tác quản lý các hoạt động KH&CN
2.1. Công tác quản lý KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở
- Tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài KH&CN
cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong
môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở
tỉnh Quảng Trị”.
- Tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá kết quả 02 nhiệm vụ
KH&CN cấp cơ sở năm 2019 đối với dự án: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình
trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính tại vùng gò đồi xã Triệu Nguyên, huyện
Đakrông”; “Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.
1

- Tổ chức các Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của các đơn vị thuộc Sở.
2.2. Công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ
- Tham gia ý kiến thẩm định công nghệ dự án Đầu tư nông nghiệp công
nghệ cao kết hợp với điện mặt trời áp mái của Công ty TNHH MTV Bảo Nhi
Phú Hưng.
- Hướng dẫn triển khai Nghị định số 142/2020 ngày 09/12/2020 của
Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ
ứng dụng năng lượng nguyên tử.
- Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh
Quảng Trị năm 2020 với 06 dự án, ý tưởng đạt giải (02 giải nhì, 01 giải ba và 03
giải khuyến khích).
2.3. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL
(20/01/1950-20/01/2021) và 20 năm ngày “Ngày Đo lường Việt Nam”.
- Theo dõi việc lắp đặt và chuyển đổi cột bơm cũ đến các cử a hàng trong
hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty xăng dầu Quảng Trị: trang bị mới 9
cột đo, điều chuyển giữa các cửa hàng 14 cột bơm.
- Tiế p nhâ ̣n và xử lý 02 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩ m hàng hóa điê ̣n
điê ̣n tử của 02 doanh nghiê p̣ nhâ ̣p khẩ u cho 02 lô hàng (3316 nồi cơm điện
Sharp, 615 nồi cơm điện Toshiba, 460 ấm đun nước Sharp).
- Tiếp nhận 03 bộ hồ sơ chứng từ điện tử về kiểm tra nhà nước về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa của 03 đơn vị nhập khẩu với số lượng khai
báo 2.851 sản phẩm thiết bị điện loại quạt điện.
- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, việc ghi nhãn trong
kinh doanh xăng dầu đối với 11 cơ sở kinh doanh xăng dầu1. Đoàn kiểm tra đã
yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và lưu giữ đầy đủ các hồ sơ liên
quan trong giao nhận hàng hóa.
2.4. Công tác thanh tra
- Tham gia hội nghị trực tuyến phổ biến Luật giám định tư pháp tại Sở Tư
pháp.
- Xây dựng Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch
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Kết quả: 7/11 cửa hàng chưa xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần/tháng đối với
phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp
với quy định, chiếm tỷ lệ 63,6%; 10/11 cửa hàng chưa xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu
theo quy định; 07/11 cửa hàng ghi tiêu chuẩn công bố áp dụng trên cột đo xăng dầu đúng quy định. Kiểm tra
chất lượng (kiểm tra trị số octan bằng thiết bị Zeltex ZX101XL đối với 11 mẫu xăng tại 11 cửa hàng: 03 mẫu E5
RON 92-II và 08 mẫu xăng RON 95-III) phù hợp theo QCVN 01: 2015/BKHCN. Kiểm tra đo lường 24 cột đo
xăng dầu tại 11 cửa hàng bán lẻ xăng có sai số từ 0.1% đến 0,35%: Phù hợp quy định. Không phát hiện cơ sở
nào có hành vi sử dụng chíp điện tử (IC) để làm sai số đối với cột đo xăng dầu.
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Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021; Kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021.
2.5. Công tác kế hoạch – tài chính
- Thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiệm
vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các đơn vị thuộc Sở.
- Làm việc với Sở Tài chính về việc phân bổ kinh phí hoạt động khoa học
và công nghệ năm 2021.
3. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
3.1. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH&CN
- Triển khai các hoạt động truyền thông KH&CN: Biên tập nội dung,
market Đặc san KH&CN số 1/2021; Xây dựng Bản tin KH&CN số 1/2021. Tổ
chức thực hiện, phát sóng 01 chuyên mục KH&CN trên Đài PT-TH Quảng Trị
(Tổng kết Trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 ). Quản trị
và vận hành Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị2.
- Triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN: Sản xuất thử
nghiệm Đông trùng hạ thảo trên ký chủ nhộng tằm tươi và Đông trùng hạ thảo
ngâm mật ong tại Bắc Hướng Hóa với 2000 ký chủ đông trùng hạ thảo trên ký
chủ nhộng tằm tươi; 07 lít đông trùng hạ thảo ngâm mật ong. Ứng dụng tiến bộ
KH&CN nhân giống và trồng thử nghiệm một số cây lá cảnh trang trí có giá trị
kinh tế cao tại Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa: Tiếp
tục chăm sóc, theo dõi sinh trưởng các loại cây đã nhân giống (1.200 cây gồm
Phú quý, Đế vương, Kim tiền, Bạch mã, Ngân hậu, Vạn lộc, Cỏ lan chi, lá trúc
đốm, lá Thiên môn, Đuôi công...). Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất cây
giống hoa Chuông, hoa Đồng tiền lùn bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm
thời (Temporary Immersion System - TIS) với 1.000 cây Hoa Chuông; 1.000
cây Hoa Đồng tiền lùn. Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm bột chanh leo
bằng công nghệ sấy tiên tiến: Sản phẩm sau khi sấy có màu vàng cam, mùi vị
thơm ngon, đạt được độ ẩm theo yêu cầu, dễ dàng nghiền mịn để làm bột chanh
leo…
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Cung cấp Chế phẩm EM thứ cấp cho
các công ty môi trường đô thị. Duy trì triển khai thực hiện dịch vụ quảng cáo
trên Đặc san Khoa học công nghệ.
3.2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tổ chức triển khai công tác kiểm định các phương tiện đo nhóm II theo
quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 cho khách hàng trên
địa bàn tỉnh bao gồm kiểm định cột đo nhiên liệu, cân thông dụng, công tơ điện
và các phương tiện đo khác. Thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
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Cập nhật 101 tin,bài, 41 văn bản, 01 số chuyên mục; 01 Bản tin Thông tin KH&CN, 01 Bản tin Thông tin
KH&CN; Cập nhật thông tin chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
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Tổng số phương tiện đo được kiểm định trong tháng 01/2021 là 174
phương tiện đo (bao gồm: 01 đồng hồ điện 3 pha; 152 cột đo xăng dầu, 08 cân
thông dụng, 08 cân phân tích, 03 cân ôtô, 02 bức xạ X-Quang). Tổng số mẫu thử
nghiệm trong tháng 01/2021 là 419 mẫu (bao gồm: 395 mẫu cơ lý; 24 hóa sinh).
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2021
Tháng 02/2021, các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung một số nhiệm vụ
trọng tâm sau đây:
1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung ký cam kết với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND
ngày 18/01/2021 Quyết định v/v ban hành chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2021.
3. Kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hàng hóa phục vụ Tết
Nguyên đán 2021 trên địa bàn tỉnh.
4. Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các
đơn vị thuộc Sở và ký kết thực hiện.
5. Hướng dẫn, tổ chức ký hợp đồng triển khai hoạt động quản lý nhà nước
về KH&CN cấp huyện năm 2021.
6. Khảo sát cơ sở, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính
sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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Nguyễn Hữu Thắng
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