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BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 3 năm 2021

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021
1. Công tác tham mưu, tổng hợp
- Trình UBND Tỉnh ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và
cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn
bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Kế hoạch số
5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị
quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU
ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy “về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động
tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
của Sở Khoa học và Công nghệ.
- 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 và nhân rộng các kết
quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025: Thông báo đề xuất tham gia
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN thực hiện năm
2021.
- Ban hành và triển khai Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thông
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 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
- Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án
thuộc Chương trình nông thôn miền núi “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống
nấm dạng dịch thể phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuỗi giá trị cho người
dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh
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Quảng Trị” và Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện phần đối
ứng của đề tài cấp bộ “Khảo nghiệm và phát triển một số dòng, giống bơ triển
vọng tại vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ”.
- 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.
- Tổ chức sơ tuyển danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.
2.2. Công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ
- Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn hộ gia
đình theo tiêu chuẩn VietGAHP tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị của Ông Trịnh Xuân Hoan; dự án khu nuôi tôm sạch ứng dụng
công nghệ cao tại thôn Đông Luật và thôn Tân Hòa xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh
Linh của Công ty TNHH Growbest Việt Nam.
- Góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành Nghị định số
13/2019/NĐ-CP ngày 01/12/2019 về doanh nghiệp KH&CN gửi Bộ Khoa học
và Công nghệ.
- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh
khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành.
2.3. Công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong trên công tơ
tổng của 09 cột đo xăng dầu tại 4 cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu
Quảng Trị.
- Theo dõi 02 đơn vị thực hiện thủ tục sửa chữa và báo cáo sau sửa chữa
cột đo xăng dầu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN
ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại 100 cơ sở/doanh nghiệp với tổng số 34
mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ; 100 lô sản phẩm hàng hóa (bánh kẹo, mứt, hạt
dưa, sữa, bia, rượu, nước giải khát) và 580 phương tiện đo1.
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Qua kiểm tra, đã phát hiện 75 phương tiện đo hết thời hạn hiệu lực kiểm định, 05 phương tiện đo không đạt yêu
cầu về đo lường; 18 lô sản phẩm của 10 hộ kinh doanh (đường cát, mứt gừng) không đạt yêu cầu về đo lường.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh định lượng lại các lô hàng không đạt yêu cầu về đo lường; kiểm
định lại các phương tiện đo đã hết thời hạn kiểm định và yêu cầu Ban quản lý các chợ thu giữ và xử lý theo quy
định các phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường.
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- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hải Lăng kiểm tra tình
hình sản xuất kinh doanh, chất lượng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021 đối với 58 cơ sở, hộ kinh doanh2.
- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra các điều kiện về
kinh doanh xăng dầu và xử lý sự cố tràn dầu tại Cửa hàng xăng dầu 27 của Công
ty cổ phần Thiên Tân3.
2.4. Công tác thanh tra
- Thành lập, tổ chức Đoàn Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
trong sản xuất, kinh doanh điện năng đối với Công ty Điện lực Quảng Trị.
- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chiếc lược quốc gia phòng chống
tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc
phòng chống tham nhũng của Sở Khoa học và Công nghệ.
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.
- Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp
KH&CN năm 2021. Đăng ký hạng mục và cơ cấu vốn đầu tư công 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: Xây dựng đề cương
Đặc san KH&CN số 02/2021; đăng tải Bản tin Thông tin KH&CN số 2/2021
trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN. Tổ chức thực hiện, phát sóng Chuyên
mục KH&CN trên Đài PT-TH Quảng Trị (“Hoa Tết trên đỉnh Sa Mù”); Phát
hành Chuyên mục KH&CN trên Báo Quảng Trị (“Đổi mới hoạt động đo lường
để hỗ trợ doanh nghiệp”).Quản trị và vận hành Cổng Thông tin điện tử KH&CN
Quảng Trị4.
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Qua kiểm tra đã phát hiện 50 hộp mì tôm, 03 lốc sữa, 02 lốc nước ngọt đã hết hạn sử dụng. Đoàn đã tuyên
truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tiêu hủy các sản phẩm đã hết
hạn sử dụng nêu trên.
3
Trong quá trình hoạt động và kinh doanh xăng dầu, Cửa hàng đã để xảy ra sự cố tràn dầu (8.730 lít) do bị thủng
bồn, bể chứa dầu. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty thực hiện quy trình kiểm tra, quy trình kiểm soát hệ thống
bồn, bể chứa xăng dầu; xây dựng kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu theo đúng quy định; phối hợp với chính
quyền địa phương khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước bị nhiễm dầu cho mục đích sinh hoạt, chăn
nuôi, tưới tiêu …
4
Cập nhật 51 tin, bài; 16 văn bản, 01 thông báo; 01 Video chuyên mục KH&CN. Cập nhật ấn phẩm: 01 Đặc san
Khoa học và Công nghệ; 03 bản tin Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo; 01 Bản tin Thông tin KH&CN.
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- Tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh về KH&CN; báo cáo
thống kê ngành KH&CN năm 2020.
- 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.
Tổng số phương tiện đo được kiểm định trong tháng 02/2021 là 93 phương tiện
đo (bao gồm: 78 đồng hồ điện 1 pha; 05 đồng hồ điện 3 pha; 01 đồng hồ đo
nước; 8 cột đo xăng dầu). Tổng số mẫu thử nghiệm trong tháng 02/2021 là 115
mẫu (bao gồm: 96 mẫu cơ lý; 12 hóa sinh; 07 an toàn điện).
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2021
Tháng 3/2021, 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
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Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.
2. Xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số
1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030.
3. Tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tỉnh.
4. Kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hàng hóa sau Tết Nguyên
đán năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
trong sản xuất, kinh doanh điện năng đối với Công ty Điện lực Quảng Trị
5. Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các
đơn vị thuộc Sở và ký kết thực hiện.
6. Hướng dẫn, tổ chức ký hợp đồng triển khai hoạt động quản lý nhà nước
về KH&CN cấp huyện năm 2021.
7. 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.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng
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