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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQCP 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, Quý 2/2019
Thực hiện Chương trình hành động số 391/CTHĐ-UBND ngày 25/01/2019
của UBND tỉnh về 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 báo cáo kết quả thực hiện trong Qúy
2/2019 như sau:
1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số
391/CTHĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh
1.1. Cải cách hành chính, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh
doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận và trả
kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa điện tử”. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
đã tiếp nhận 16 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đã trả kết quả đúng hạn 13
hồ sơ, 03 hồ sơ đang giải quyết. Sở duy trì ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động quản lý, sử dụng hệ thống thông tin điện tử và hệ thống điều hành tác
nghiệp để trao đổi công việc. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở của Sở và trên Cổng thông tin của
Sở đầy đủ, đúng quy định. Tiếp tục duy trì hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và 4
nhằm đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm thiểu chi phí về thời gian, tránh
phiền hà cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục,
hồ sơ; đồng thời, tạo ra quy trình tác nghiệp khoa học, nhanh gọn, hiệu quả của
cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các dịch vụ công.
Triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn
2015-2020 năm 2019, Sở đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển
doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức tập huấn triển khai xây dựng và áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào
các cơ quan hành chính nhà nước cho 50 học viên là công chức các xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Công tác rà soát, cắt giảm các thủ tục liên quan đến thẩm định công nghệ
và chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư theo quy định tại Chỉ thị 05/CTUBND ngày 9/5/2014 của UBND tỉnh được chú trọng. Sở đã thường xuyên rà
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soát nhằm thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến công tác
thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư theo
Luật Chuyển giao công nghệ mới. Qúy 2/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã
thẩm định công nghệ 04 dự án đầu tư theo hình thức lấy ý kiến. Qua đó đã góp
phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị, máy móc công
nghệ lạc hậu gây lãng phí đầu tư, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.
1.2. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, cơ cấu lại các nhiệm vụ
KH&CN theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng
tạo. Các nhiệm vụ được đề xuất theo hướng tập trung cho doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày
18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp quốc gia đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với
nhiều cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: phối hợp với
Đoàn trường các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn và các đơn vị liên quan
tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các đối tượng thanh niên, sinh viên và các
doanh nghiệp trên địa bàn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tham gia Ban tổ
chức, Ban giám khảo cuộc thi Innovative Generation 2019 do Phân hiệu Đại học
Huế tại Quảng Trị tổ chức... Hiện tại, Sở đang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, của
tỉnh Quảng Trị, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện trong
tháng 6/2019.
1.3. Hỗ trợ doanh nghiệp trên lĩnh vực đổi mới công nghệ, sở hữu trí
tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực KH&CN đã được
Sở Khoa học và Công nghệ tích cực triển khai thực hiện, qua đó đã giúp doanh
nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm, phục vụ có hiệu quả kinh tế - xã hội địa phương.
Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ ứng
dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 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;
Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
của HĐND tỉnh. Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các
Hội đồng tư vấn thẩm định các hồ sơ đăng ký thực hiện chính sách. Đến nay, Sở
đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số
1103/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (đợt 1) với tổng kinh phí
360.000.000 đồng cho 12 đơn vị (01 đơn vị trên lĩnh vực đổi mới công nghệ; 03
đơn vị trên lĩnh vực nông nghiệp; 08 đơn vị trên lĩnh tiêu chuẩn đo lường chất
lượng). Trong thời gian tới, Sở Khoa học sẽ phối hợp với Sở Tài chính trình
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UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho 14 hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng các nhãn
hiệu thông thường và nhãn hiệu tập thể sau khi các đơn vị được Cục Sở hữu trí
tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Ngoài ra, Sở cũng đã tổ chức 01 Hội đồng tư vấn
nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các dự án đăng ký thực hiện chính sách
tại huyện Vĩnh Linh, thực hiện năm 2019.
Công tác hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng, xây
dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản, truyền thống
của tỉnh, trong đó ưu tiên các sản phẩm nằm trong Chương trình “Mỗi xã một
sản phẩm – OCOP” tỉnh Quảng Trị đạt được một số kết quả tích cực. 6 tháng
đầu năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn cho 6 tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu
trí tuệ; tham mưu UBND tỉnh đề xuất Cục Sở hữu trí tuệ cho phép cho phép sử
dụng tên nhiều địa danh để xác lập các nhãn hiệu tập thể như: Nón lá Bố Liêu,
Dưa hấu Long Quang,Bột sắn dây Vĩnh Linh, Rượu làng nghề truyền thống Kim
Long, Nước mắm Cửa Tùng, Bánh lọc Mỹ Chánh, Mứt gừng Mỹ Chánh, Chổi
đót Văn Phong...Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn chỉnh để ban hành Kế
hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” tỉnh Quảng Trị
năm 2019 và giai đoạn 2019-2020.
Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp KH&CN và
trích lập Qũy phát triển KH&CN được quan tâm thực hiện. Đến nay, trên địa
bàn tỉnh đã thành lập được 02 doanh nghiệp KH&CN (Công ty Cổ phần Tổng
công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty TNHH DAVICS) và 01 Quỹ phát triển
KH&CN của doanh nghiệp (Công ty CP Nước sạch Quảng Trị). Việc hình thành
Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp đã tạo được nguồn tài chính đầu tư
cho hoạt động KH&CN ở các doanh nghiệp. Với việc trở thành doanh nghiệp
KH&CN cũng sẽ giúp doanh nghiệp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi (về
thuế, về sử dụng đất, hỗ trợ phục vụ cho việc nghiên cứu và nhiều ưu đãi, hỗ trợ
về pháp lý, tư vấn về sở hữu trí tuệ…), giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực,
đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần
tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh cho vay có hiệu quả đối với các doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, dây chuyền công nghệ mới
đầu tư vào sản xuất, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã và đang tích cực tư vấn, hướng dẫn các hồ
sơ, thủ tục cho các doanh nghiệp có nhu cầu được vay vốn từ Quỹ. Thông qua
triển khai các đề tài, dự án, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tích cực hỗ trợ
các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nhiều
sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. Tiêu biểu là Sở đã hỗ trợ 02 doanh
nghiệp triển khai 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: 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 và Dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng
mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP tại tỉnh Quảng
Trị. Qua thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp tiếp nhận và làm chủ các quy trình công
nghệ chăm sóc nuôi dưỡng gà Ri lai nuôi thịt an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn
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VietGAHP và quy trình kỹ thuật nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung trong chăn
nuôi gà; các quy trình công nghệ sản xuất hạt giống, thâm canh cây lạc sản xuất
theo tiêu chuẩn VietGAHP, chế biến và bảo quản lạc sau thu hoạch.
Công tác phát triển thị trường công nghệ được chú trọng. Sở duy trì, cập
nhật, cung cấp thông tin các sản phẩm của doanh nghiệp tại địa chỉ:
Techmartquangtri.com.vn; tư vấn công nghệ, thiết bị trực tuyến cho các doanh
nghiệp có nhu cầu.
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa... đã tạo điều
kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm
2019, Sở đã hướng dẫn 04 tổ chức, cá nhân xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ
sở; tiếp nhận 10 bộ hồ sơ và thông báo công bố hợp quy áp dụng cho sản phẩm,
hàng hóa thiết bị điện – điện tử; hướng dẫn 02 tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ
đăng ký mã số, mã vạch; Tiến hành kiểm định 1.117 phương tiện đo, thử nghiệm
1.388 mẫu các loại, chứng nhận sản phẩm 12 lô thiết bị điện- điện tử.
2. Kế hoạch hoạt động Qúy 3/2019
- Triển khai thực hiện có hiệu quả 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; Kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, của tỉnh
Quảng.
- Ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển
thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản, truyền thống của tỉnh, trong đó
ưu tiên các sản phẩm nằm trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”
tỉnh Quảng Trị. Tăng cường công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí
tuệ cho các sản phẩm đặc sản, truyền thống, sản phẩm chủ lực của tỉnh sau khi
đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Trị.
- Tăng cường và chuẩn hóa hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, vừa bảo vệ lợi ích nhà nước và của người tiêu dùng, đồng thời
phải tạo thuận lợi tối đa có thể cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Chú trọng phối hợp với đơn vị liên quan để giảm số lần thanh tra, kiểm
tra tại các doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
bình thường của các doanh nghiệp.
- Tăng cường khảo sát nhu cầu, thực tiễn ứng dụng tiến bộ KH&CN tại
các địa phương; định hướng, tư vấn, hỗ trợ các hộ sản xuất, doanh nghiệp ứng
dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống.
- Tổ chức triển khai Luật Chuyển giao công nghệ và các nghị định hướng
dân thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; Tổ chức triển khai Nghị định số
13/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp KH&CN.
- Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục liên quan đến công tác thẩm định
công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư.
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- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của
UBND tỉnh và Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn
2015-2020 theo lộ trình./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thiềm
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