UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

––––––––––––––
Số: 33 /KH-SKHCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––
Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình
hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025,
định hướng đến 2030
Thực hiện Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của
Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ
2020-2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình
hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy được ban hành theo
Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và
Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển KH&CN thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng
KH&CN vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tạo bước chuyển biến về tăng
trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh và tính bền vững của nền
kinh tế.
- Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực
hiện Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy trên
lĩnh vực KH&CN được triển khai một cách chủ động, thường xuyên, toàn diện,
đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban,
Ngành, các địa phương và giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; có kiểm tra, giám sát,
sơ kết, tổng kết kịp thời.
II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÁC
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
(Đính kèm bảng phụ lục).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện
Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy, các
phòng, đơn vị lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào kế hoạch công tác cụ thể của
phòng, đơn vị của mình để tổ chức triển khai thực hiện.
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- Định kỳ hàng năm, nửa nhiệm kỳ, các phòng, đơn vị tiến hành kiểm điểm
tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị được phân công trong Kế hoạch,
báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng Sở).
GiaoVăn phòng Sở tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế
hoạch và Đầu tư theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giám đốc 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
Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh
thực hiện Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy
(Kèm theo Kế hoạch số: 33 /KH-SKHCN ngày 09/4/2021 của Sở KH&CN)

TT
I
1
2

Nội dung công tác và kết quả
đầu ra
Chỉ đạo, điều hành triển khai thực
hiện Kế hoạch thực hiện Kế hoạch
hành động của UBND tỉnh
Xây dựng và tổ chức triển khai thực
hiện kế hoạch
Kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết
công tác triển khai thực hiện kế hoạch
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Phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND
tỉnh đánh giá kết quả triển khai thực
hiện Kế hoạch hành động của UBND
tỉnh

II

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Phân công
chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu/kết quả đạt được

PGĐ Thắng

Văn phòng

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở
Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Tháng
4/2021
Hàng năm,
nửa nhiệm
kỳ, cuối
nhiệm kỳ

Kế hoạch và các nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện kế hoạch
Báo cáo

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Theo kế
hoạch của
BCS Đảng
UBND
tỉnh

Báo cáo, Hội nghị…

Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ban Giám
Phòng Quản lý Các phòng, đơn 2021-2030 - Triển khai đúng tiến độ, đạt
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế
đốc
công nghệ và
vị thuộc Sở
chất lượng Kế hoạch triển khai
hoạch
số
190-KH/TU
ngày
SHTT
Kế hoạch số 5807/KH-UBND
1.1 12/08/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch
ngày 17/12/2020 của UBND
số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020
tỉnh Quảng Trị (Kế hoạch số
của UBND tỉnh
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TT

Nội dung công tác và kết quả
đầu ra

Triển khai các chính sách địa phương
để chủ động tham gia cuộc cách mạng
công nghiệp công nghiệp lần thứ tư
như: hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo, tập trung phát triển các ngành ưu
tiên có mức độ sẵn sàng cao như công
1.2
nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, an toàn thông tin, an ninh
mạng, tài chính – ngân hàng, thương
mại điện tử, nông nghiệp số, du lịch
số, công nghiệp văn hóa số, y tế, giáo
dục – đào tạo…

Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh
1.3 nghiệp về nghiên cứu phát triển và
ứng dụng công nghệ 4.0

Phân công
chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp thực
hiện

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu/kết quả đạt được

14/KH-SKHCN
ngày
18/02/2021 của Sở KH&CN).
- Phối hợp có hiệu quả với các
sở, ngành, địa phương triển
khai thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch số 5807/KH-UBND
ngày 17/12/2020 của UBND
tỉnh.
2021-2030 Phối hợp với các sở, ngành, địa
phương tham mưu công tác ban
hành, bổ sung, điều chỉnh các
chính sách địa phương đáp ứng
yêu cầu chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư trên tất cả các lĩnh
vực

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Ban Giám
đốc

Tham mưu trình UBND tỉnh
trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ
sung
Nghị
quyết
số
Phòng Quản lý
Các
phòng,
đơn
ngày
2021-2030 31/2017/NQ-HĐND
công nghệ và
vị
thuộc
Sở
14/12/2017 của HĐND tỉnh về
SHTT
chính sách hỗ trợ ứng dụng và
nhân rộng các kết quả KH&CN
trên địa bàn tỉnh giai đoạn
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TT

Nội dung công tác và kết quả
đầu ra

Phân công
chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu/kết quả đạt được
2017-2025 (bổ sung nội dung
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo và hỗ trợ
doanh nghiệp nghiên cứu phát
triển và ứng dụng công nghệ
4.0).

Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh
về các công nghệ chủ chốt của cuộc
CMCN 4.0. Xây dựng cơ chế, chính
1.4 sách huy động trí thức, nhà khoa học
trên địa bàn tỉnh trong việc đào tạo,
nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ mới.

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Tạo sự đột phá mạnh mẽ trong
phát triển tiềm lực KH&CN,
đáp ứng yêu cầu chủ động tham
gia cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0

Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, giữa nhà
nghiên cứu với người sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm
Ban Giám
Phòng Quản lý Các phòng, đơn 2021-2030 Hoạt động nghiên cứu khoa học
Đổi mới cơ chế xác định các nhiệm
đốc
Khoa học,
vị thuộc Sở
được đổ mới mạnh mẽ và toàn
vụ KH&CN, đổi mới cơ chế tài chính
Phòng Kế
diện, đáp ứng yêu cầu của sự
trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
hoạch – Tài
phát triển
Thực hiện cơ chế đặt hàng, phương
chính
thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ
2.1
trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thực
hiện tốt việc cấp kinh phí thực hiện
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách
nhà nước thông qua Quỹ phát triển
KH&CN của tỉnh
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2.2 Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

PGĐ Thiềm

Phòng Quản lý
công nghệ và

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh
được triển khai thực hiện theo
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Nội dung công tác và kết quả
đầu ra
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

Phân công
chỉ đạo

Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ
chức KH &CN theo cơ chế tự chủ , tự
chịu trách nhiệm . Giao quyề n tự chủ
cho các tổ chức KH &CN trong việc
2.3 sử du ̣ng kinh phí từ ngân sách nhà
nước khi thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣
KH&CN. Tập trung đầu tư nguồn lực
tài chính cho tổ chức KH&CN công
lập.

Ban Giám
đốc

TT

3

Chủ trì
thực hiện
SHTT

Phối hợp thực
hiện

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu/kết quả đạt được
đúng mục tiêu, kế hoạch và lộ
trình đề ra

2021-2030 Mô hình tổ chức hoạt động
nghiên cứu khoa học được đổi
mới phù hợp với cơ chế thị
trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và nhiệm vụ chính trị của
địa phương

Phát triển một số ngành sản xuất, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, công nghệ mới, quan tâm áp dụng KH&CN vào
lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng
khoa học công nghệ vào quản lý, sản
3.1 xuất, kinh doanh, nhất là công nghệ
thông tin, công nghệ sinh học, công
nghệ sản xuất vật liệu mới.

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
khoa học

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Các nghiên cứu khoa học công
nghệ, nhất là công nghệ mới
được chuyển giao và ứng dụng
vào thực tiễn đời sống và sản
xuất

Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ
KH&CN theo chuỗi giá trị của sản
3.2 phẩm, tạo giá trị gia tăng. Đi sâu
nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN
để phát triển các cây trồng, con nuôi
chủ lực theo hướng bền vững thông

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
khoa học

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Xây dựng được chuỗi giá trị
trong sản xuất, nhất là sản xuất
nông nghiệp, góp phần nâng
cao hàm lượng khoa học công
nghệ, giá trị gia tăng và sức
cạnh tranh của sản phẩm hàng
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Nội dung công tác và kết quả
đầu ra
qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng
công nghệ cao, liên kết trong sản xuất

Phân công
chỉ đạo

Tập trung phát triển các công nghệ ưu
tiên có khả năng ứng dụng vào thực
tiễn, trọng tâm là: công nghệ thông tin
3.3 và truyền thông, cơ điện tử; công
nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng;
trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; công
nghệ sinh học...

Ban Giám
đốc

TT

4

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu/kết quả đạt được
hóa

Phòng Quản lý
Khoa học,
Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Phát triển một số ngành và sản
phẩm công nghệ tiên tiến, tạo
điều kiện đi tắt, đón đầu trong
quá trình phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản
phẩm hàng hóa

Xây dựng Kế hoạch triển khai
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
4.1 Quảng Trị nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn
2021-2030

Ban Giám
đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Triển khai thực hiện có hiệu quả
Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày
20/7/2020 về Kế hoạch triển khai Đề
án “Tăng cường, đổi mới hoạt động
4.2 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; Kế hoạch số
5883/KH-UBND ngày 22/12/2020

Ban Giám
đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp Quảng Trị nâng cao
năng suất chất lượng sản phẩm,
hàng hóa giai đoạn 2021-2030
được ban hành và tổ chức thực
hiện
2021-2030 Các Đề án được tổ chức thực
hiện có chất lượng, hiệu quả và
hoàn thành được các mục tiêu,
nhiệm vụ đề ra
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Nội dung công tác và kết quả
đầu ra
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.

Phân công
chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng nhằm nâng cao năng suất,
chất lượng và giá trị sản phẩm hàng
4.3 hóa. 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 sao.

Ban Giám
đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Hệ thống quản lý chất lượng
tiên tiến trong nước và quốc tế
cho các sản phẩm OCOP của
tỉnh được triển khai thực hiện
hiệu quả, góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng và giá trị
sản phẩm hàng hóa của tỉnh

Triển khai tốt các chương trình hỗ trợ
về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác
hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ trên
4.4 địa bàn tỉnh; khuyến khích thương
mại hóa và chuyển giao công nghệ,
quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các
sáng chế tại tỉnh.

PGĐ Thiềm

Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030 Các chương trình được triển
khai hiệu quả, hoàn thành mục
tiêu đề ra

Xây dựng và triển khai thực hiện đề
án phát triển sở hữu trí tuệ giai đoạn
4.5 2021-2025, định hướng đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

TT

2021

Mục tiêu/kết quả đạt được

Đề án phát triển sở hữu trí tuệ
giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị được ban
hành và triển khai thực hiện có
hiệu quả
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TT

Nội dung công tác và kết quả
đầu ra

Tập trung hỗ trợ xác lập, quản lý, khai
thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn
hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản,
4.6
thế mạnh của tỉnh. Phát triển các sản
phẩm có khả năng hoàn thiện nâng
cấp trong Chương trình Mỗi xã một
sản phẩm - OCOP của tỉnh.

Phân công
chỉ đạo
PGĐ Thiềm

Chủ trì
thực hiện
Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Phối hợp thực
hiện
Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Thời gian
Mục tiêu/kết quả đạt được
thực hiện
2021-2030 Bộ sản phẩm chủ lực, đặc sản,
thế mạnh của tỉnh được xây
dựng thương hiệu, nhãn hiệu

5 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
5.1 Chú trọng phát triển các doanh
Ban Giám
Phòng Quản lý Các phòng, đơn 2021-2030 Phát triển mạnh thị trường
đốc
công nghệ và
vị thuộc Sở
KH&CN. Hoạt động nghiên
nghiệp KH&CN. Khuyến khích thành
SHTT
cứu ứng dụng KH&CN được
lập các tổ chức trung gian của thị
xã hội hóa, thu hút được nguồn
trường KH&CN dựa trên nền tảng số,
lực xã hội để xây dựng và phát
internet và không gian mạng.
triển tiềm lực KH&CN.
Ban Giám
Phòng Quản lý Các phòng, đơn 2021-2030 Huy động được sự tham gia của
Xây dựng và triển khai các chương
đốc
công nghệ và
vị thuộc Sở
doanh nghiệp vào hoạt động
trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên
SHTT
nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng
cứu và ứng dụng công nghệ. Triển
5.2
KH&CN vào đời sống, sản
khai các quy định về lập và sử dụng
xuất kinh doanh
Qũy phát triển KH&CN của doanh
nghiệp.
5.3 Triển khai mạnh mẽ các chính sách
phát triển và nâng cao năng lực đổi
mới sáng tạo. Triển khai thực hiện Kế
hoạch số 3690/KH-UBND ngày
14/08/2019 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT, Trung
tâm Nghiên
cứu, Ứng dụng
và Thông tin

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2025

Các hoạt động đổi mới sáng tạo
được quan tâm đầu tư, phát
triển.
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Nội dung công tác và kết quả
đầu ra
Trị đến năm 2025. Xây dựng và phát
triển trung tâm đổi mới sáng tạo cấp
tỉnh. Khuyến khích các trường đại
học, doanh nghiệp, tổ chức trong
nước và nước ngoài thành lập các
trung tâm đổi mới sáng tạo.

Phân công
chỉ đạo

Chủ trì
thực hiện
KH&CN

Phối hợp thực
hiện

Thời gian
thực hiện

Mục tiêu/kết quả đạt được

Ban hành Khung chính sách thử
nghiệm đối với một số chính sách
5.4
chưa được pháp luật quy định áp dụng
đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ban Giám
đốc

Phòng Quản lý
công nghệ và
SHTT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030

Khung chính sách thử nghiệm
được triển khai vả phát huy
hiệu quả

TT

6

Đẩy mạnh tiềm lực KH&CN của tỉnh; đa dạng hóa thành phần tham gia và đầu tư nguồn lực KH&CN, nhất là nguồn lực từ doanh
nghiệp, các cơ sở sản xuất.

6.1 Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở
vật chất, trang thiết bị, trung tâm
nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm nghiệm,
kiểm định, công nghệ thông tin.

Ban Giám
đốc

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030

Trung tâm nghiên cứu, thí
nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm
định, công nghệ thông tin
KH&CN được tăng cường đầu
tư về cơ sở vật chất, trang thiết
bị

Phát triển nguồn lực khoa học công
nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có năng
6.2 lực, trình độ. Mở rộng hợp tác khoa
học công nghệ với các tỉnh, thành, các
nước trong khu vực nhằm tăng cường
tiềm lực, tiếp thu các công nghệ mới.

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2030

Đội ngũ nghiên cứu khoa học
được tăng cường về mọi mặt,
đáp ứng yêu cầu phát triển
KH&CN, phát KT-XH của tỉnh
trong giai đoạn mới

6.3 Tham mưu ban hành và triển khai các

Ban Giám

Phòng Quản lý

Các phòng, đơn

2021-2030

Các chính sách của tỉnh về đổi
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Nội dung công tác và kết quả
đầu ra
chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích,
huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư
cho các hoạt động nghiên cứu khoa
học, phát triển và ứng dụng công
nghệ, đổi mới sáng tạo. Hướng dẫn
cho các doanh nghiệp nhà nước thực
hiện đầu tư nghiên cứu phát triển
công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đầu tư
vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phân công
chỉ đạo
đốc

Chủ trì
thực hiện
công nghệ và
SHTT

Phối hợp thực
hiện
vị thuộc Sở

Thời gian
thực hiện

Phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
KH&CN điều tra cơ bản về điều kiện
tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Giám
đốc

Trung tâm
Nghiên cứu
Ứng dụng và
Thông tin
KH&CN

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở

2021-2025

Mục tiêu/kết quả đạt được
mới sáng tạo được triển khai và
tạo sự chuyển biến tích cực,
hiệu quả

Hệ thống cơ sở dữ liệu KHCN
điều tra cơ bản phục vụ phát
triển KT-XH được xây dựng.
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