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BÁO CÁO
Kết quả công tác Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ 1 NĂM 2021
1. Công tác tham mưu, tổng hợp
- Tham mưu tổ chức Họp Hội đồng KH&CN tỉnh xác định danh mục các
nhiệm vụ KHCN và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND
ngày 10/3/2021 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh lần 1
năm 2021 với 08 nhiệm vụ.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày
05/02/2021 về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản
xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị”.
- 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 kế hoạch của Sở Khoa học và công nghệ về triển khai Kế
hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về 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 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”.
- 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.
- Làm việc với UBND huyện Gio Linh nhằm định hướng triển khai thực
hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh; Kế
hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch số
3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh “về việc Hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 2025” và một số nhiệm vụ phối
hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
nghiên cứu, ứng dụng các đề tài/dự án KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn huyện.
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- 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. Tổ chức 03 lớp tập huấn
cho UBND các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch.
2. Công tác quản lý các hoạt động KH&CN
2.1. Công tác quản lý KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở
- Trình Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian thực hiện Dự án
thuộc chương trình Nông thông miền núi của dự án: “Xây dựng mô hình chăn
nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát
tỉnh Quảng Trị”.
- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021
gồm 06 nhiệm vụ.
- Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng dự án thuộc
Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện năm
2022, dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tại tỉnh Quảng Trị.”
- Thành lập và tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm
vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2021, đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen
cây Trẩu (Vernicia montana Lour) ở khu vực miền Trung”.
- Thành lập và tổ chức 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 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.
2.2. Công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ
- Tham gia ý kiến, thẩm định công nghệ 05 dự án đầu tư: Dự án đầu tư
trang trại chăn nuôi lợn hộ gia đình theo tiêu chuẩn VietGAHP; dự án đầu tư
nông nghiệp CNC kết hợp với điện mặt trời; 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; dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel Công nghệ cao Hạ Long; dự án Trang
trại nông nghiệp Mặt trời Xanh của Công ty TNHH TV&PT Hưng Thịnh;
- 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.
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- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh
khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành.
- Cấp 01 giấy phép X quang cho Công ty TNHH dịch vụ y tế Hoàn Mỹ.
2.3. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỷ niệm 71
năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường và kỷ niệm 20 năm ngày
“Ngày Đo lường Việt Nam”. Tuyên truyền công tác đổi mới hoạt động đo lường
để hỗ trợ doanh nghiệp.
- 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 ̣p nhâ ̣p khẩ u cho 02 lô hàng1.
- Phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong trên công tơ
tổng của 09 cột đo xăng dầu (14 vòi bơm) 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.
- Tiếp nhận đăng ký 02 bộ hồ sơ của 02 đơn vị nhập khẩu về kiểm tra nhà
nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu gồm số
lượng khai báo 3.795 hàng hóa thiết bị điện loại nhóm nồi cơm điện, quạt điện.
- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa
trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại 110 cơ sở/doanh nghiệp và 11
chợ/09 huyện thị xã, thành phố với tổng số 34 mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ;
100 lô sản phẩm hàng hóa và 580 phương tiện đo2.
- 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 tại 58 cơ sở, hộ kinh doanh3.
- 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 CHXD số tại Cửa hàng xăng
dầu 27 của Công ty cổ phần Thiên Tân4.
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Gồm 3.316 nồi cơm điện Sharp, 615 nồi cơm điện Toshiba, 460 ấm đun nước Sharp.
Qua kiểm tra đoàn 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 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
3
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 trên.
4
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.
2
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2.4. Công tác thanh tra
- Triển khai cuộc 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: Phát hành Đặc san
KH&CN số 1/2021; phát hành bản điện tử Bản tin Thông tin KH&CN số 1,
2,3/2021 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 (03 chuyên mục); Phát hành
Chuyên mục KH&CN trên Báo Quảng Trị (03 chuyên mục).Quản trị và vận
hành Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị5.
- Tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh về KH&CN; báo cáo
thống kê ngành KH&CN năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện
nhiệm vụ KH&CN và cấp giấy chứng nhận cho 03 nhiệm vụ.
- Hoàn thiện thuyết minh các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm
2021 trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng: Ứng dụng kỹ thuật PCR, Realtime
PCR để chẩn đoán một số bệnh trên con tôm và bệnh tiêu điên trên cây hồ tiêu
tại Quảng Trị; Nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm bột matcha rau má,
matcha rau ngót bằng công nghệ sấy tiên tiến; Nghiên cứu quy trình và sản xuất
thử nghiệm bột cà rốt, củ dền đỏ bằng công nghệ sấy tiên tiến; Nghiên cứu sản
xuất thử nghiệm trà túi lọc Giảo Cổ Lam; Nghiên cứu sản xuất enzyme Proteas,
Amilase dạng thô từ các chủng vi sinh vật trong hệ thống lên men quy mô pilot;
Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây bơ giống 034 và mít Thái Lan tại xã
hướng Phùng, huyện Hướng Hóa; Nghiên cứu quy trình nhân giống cây Dâu tây
bằng phương pháp nuôi cấy mô; Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có
khả năng hòa tan Phosphate và Kali khó tan từ đất; Ứng dụng công nghệ xây
dựng mô hình sản xuất nấm rơm trong nhà kín...

5

Cập nhật 233 tin,bài; 71 văn bản, 01 thông báo, 06 video; 11 số ấn phẩm (01 số Đặc san, 03 số Bản tin Thông
tin KH&CN, 07 số Bản tin Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo)…
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- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở6. Hoàn thành
nghiệm thu cấp tỉnh các dự án cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn miền
núi7.
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 Qúy 1/2021 là 888 phương
tiện đo. Tổng số mẫu thử nghiệm trong tháng Qúy 1/2021 là 736 mẫu.
- Đánh giá và phê duyệt phương pháp thử về thử nghiệm mẫu đồ chơi trẻ
em: Đánh giá phương pháp thử theo Tiêu chuẩn TCVN 6238-3:2011về giới hạn
mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại như Cr, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg,
Pb trên các chất nền vật liệu đồ chơi gồm: Vật liệu gỗ, vật liệu nhựa, vật liệu
dẻo, vật liệu giấy và các tông, vật liệu phủ sơn, vật liệu dệt, vật liệu để lại vết.
- Thực hiện các hợp đồng quan trắc môi trường tại các Cửa hàng xăng dầu
trên địa bàn huyện Vĩnh Linh , Hải Lăng, TP Đông Hà…
- Chứng nhận 02 lô hàng điện - điện tử nhập khẩu cho công ty TNHH
MTV Lâm Tài Phát (855 sản phẩm Quạt điện các loại).
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp8.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã
chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, thực hiện có
hiệu quả Chương trình công tác năm 2021.
Công tác tham mưu UBND tỉnh Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động
KH&CN năm 2021 và giao nhiệm vụ, bố trí kinh phí hoạt động KH&CN năm
2021 cho các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai kịp thời, tạo thuận lợi cho việc
triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị. Công tác triển khai kế hoạch
thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc CMCM 4.0 được tập trung thực hiện có hiệu quả bước đầu.
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Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lan Kim tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa;
Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa; Thử nghiệm trồng
cây Dâu tây chịu nhiệt (Fragaria) tại khu vực Bắc Hướng Hóa; Ứng du ̣ng chế phẩ m sinh học xử lý phế thải trong
sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị; Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi
trồng nấm Mối đen (Xerula radicata) thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị…
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Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm trong mô hình liên
kết sản xuất theo chuổi giá trị vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miến núi tỉnh Quảng
Trị; Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp, hoa Lily tại Quảng Trị.
8
Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị; Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đồ
chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
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Các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được đôn đốc triển khai đúng tiến độ
và kế hoạch đề ra.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 2 NĂM 2021
Quý 2/2021, Sở tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 07CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy.
2. Trình UBND tỉnh ban hành 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. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/8/2006 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ
sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.
4. Tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ sấy tối ưu trong nâng
cao giá trị gia tăng nông hải sản”.
5. Làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về định
hướng triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND
tỉnh; Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh “về việc Hỗ
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 2025” và một
số nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng; nghiên cứu, ứng dụng các đề tài/dự án KH&CN phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.
6. Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với xăng dầu; Thanh
tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với vàng, trang sức trên địa bàn tỉnh.
7. Tổ chức Hội thảo và các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế
giới 26/4 và Ngày KH&CN 18/5.
8. Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 trình Bộ KH&CN./.
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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