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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 3/2019
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
3/2019 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 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết
định 1833/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;
thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN.
Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND
tỉnh về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, từ
tháng 8/2019, các thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ đã được
thực hiện tập trung tại đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Qua đó đã góp phần
nâng cao chất lượng dịch vụ công gắn liền với hiện đại hóa phương thức làm
việc, áp dụng đồng bộ dịch vụ công trực tuyến; lấy người dân, tổ chức, doanh
nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải
quyết các thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ. Tại Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận
và giải quyết 09 thủ tục hành chính đảm bảo 100% thủ tục giải quyết đúng hạn.
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
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. Quý 3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã
thẩm định công nghệ 06 dự án đầu tư theo hình thức lấy ý kiến (dự án Nhà máy
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điện rác Quảng Trị - Công ty Cổ phần Năng lượng Thiên Phúc; dự án Hệ thống
camera giám sát – Ban n toàn giao thông; dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam;
dự án đầu tư Nhà máy sản xuất kính cường lực Quảng Trị tại Khu công nghiệp
Nam Đông Hà; dự án đầu tư Nhà máy sản xuất nước đá cây Minh nh tại khu
kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông
Đông Nam tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị). 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; đồng thời đảm bảo điều
kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong triển khai các dự án đầu tư tại Quảng Trị.
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 tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
số 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Sở đã tổ chức ký Biên bản ghi nhớ
thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị với Vườn ươm
doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). Theo đó, tháng 8/2019, Sở đã phối hợp với
Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cán
bộ quản lý, cán bộ nguồn cho các tổ chức hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
tại tỉnh Quảng Trị” thu hút đông đảo các cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành;
các huyện, thị xã,thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh của tỉnh
Quảng Trị và đại diện tỉnh Quảng Bình tham gia.
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 các tổ chức, 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.
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, Qúy 3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ
đã tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh trên địa bàn các huyện
Cam Lộ, Gio Linh và thị xã Quảng Trị. Sở tăng cường khảo sát cơ sở, hướng
dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương đề xuất dự án hỗ trợ theo Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh; lập danh mục dự án đề
xuất hỗ trợ năm 2019 để chuẩn bị các thủ tục tổ chức các Hội đồng thẩm định.
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. Sở Khoa
học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 03/7/2019
thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị năm
2019-2020. Theo đó, Sở sẽ tập trung hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu
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quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh thông qua việc ứng dụng các
tiến bộ KH&CN, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; đăng ký và áp dụng mã số mã
vạch; truy xuất nguồn gốc; đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí
tuệ cho các sản phẩm OCOP của các xã, các huyện, thị xã và của tỉnh.
Qúy 3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn cho 04 tổ chức, cá
nhân tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ; Phối hợp với
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp
tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho hơn 50 học viên; Tổ chức 01 lớp
hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch, nhận
diện sản phẩm cho các cơ sở sấy hấp cá tại Cửa Việt và tiến hành hỗ trợ cho các
cơ sở chế biến hải sản đăng ký nhãn hiệu tập thể Cá khô Cửa Việt để đảm bảo
các điều kiện theo quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm và cũng là căn cứ để
được thẩm định và cấp chứng thư cho sản phẩm; hướng dẫn 02 tổ chức, cá nhân
xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hướng dẫn 03 tổ chức, cá nhân đăng ký
sử dụng mã số mã vạch...Sở Khoa học và Công nghệ đang đề xuất Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Mã số Mã vạch quốc gia xem xét,
hỗ trợ Sở trong việc xây dựng hệ thống và chứng nhận truy xuất nguồn gốc cho
các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị.
Sở đang triển khai thực hiện Dự án Quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể các
sản phẩm Gạo và Chuối các huyện Hải Lăng và Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị
thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn vốn sự
nghiệp ngân sách Trung ương).
2. Kế hoạch hoạt động Qúy 4/2019
- 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: hoàn chỉnh danh mục dự án
đề xuất hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
của HĐND tỉnh năm 2019 và tổ chức các Hội đồng thẩm định.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025: Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất (năm 2019-2020)”; Xây dựng dự án “Hình
thành và phát triển vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trung tâm
Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN”...
- 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. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Quản lý và khai thác
nhãn hiệu tập thể các sản phẩm Gạo và Chuối các huyện Hải Lăng và Hướng
Hóa 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.
- 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
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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. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
- 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.
- 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.
- 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:
- Sở KH&ĐT;
- UBND tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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