UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 371 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chƣơng trình công tác trọng tâm năm 2020
của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2015- 2020;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa
học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác trọng
tâm năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ” để tổ chức chỉ đạo thực hiện kế
hoạch quản lý hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính (b/c);

GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

Trần Ngọc Lân

1

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 371/QĐ-SKHCN ngày 31 /12 /2019
của Giám đốc Sở KH&CN)

TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản phẩm

CẢ NĂM
Ban Giám
đốc

Văn phòng

1

Triển khai kế hoạch
thực hiện nội dung
ký kết với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy
năm 2020

Các phòng, Kế hoạch và các nhiệm
đơn vị
vụ, giải pháp thực hiện
thuộc Sở kế hoạch

Phòng Quản
lý khoa học

2

Triển khai thực hiện PGĐ Trần
Nghị
quyết
số
Thiềm
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.

Các phòng, Khảo sát, hướng dẫn
đơn vị
thực hiện chính sách;
thuộc Sở tổ chức các Hội đồng
thẩm định kết quả; phối
hợp với Sở Tài chính
trình UBND tỉnh phê
duyệt kinh phí hỗ trợ

Triển khai thực hiện PGĐ Trần
Kế
hoạch
số
Thiềm
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.
Hỗ trợ ứng dụng tiến PGĐ Trần
bộ KH&CN nhằm
Thiềm
nâng cao năng suất
chất lượng và giá trị
của các sản phẩm của
địa phương thuộc
Chương trình mỗi xã

Phòng Quản
lý công nghệ
và SHTT

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Phòng Quản
lý công nghệ
và SHTT

Các phòng, Theo tiến độ của Kế
đơn vị
hoạch
số
24/KHthuộc Sở SKHCN
ngày
03/7/2019 thực hiện
chương trình Mỗi xã
một sản phẩm (OCOP)
tỉnh Quảng Trị năm

3

4

2

Kết quả thực hiện theo
tiến độ kế hoạch

TT

Nội dung công việc
một sản phẩm tỉnh
Quảng Trị giai đoạn
2018 – 2020.
Ứng dụng công nghệ
cao vào sản xuất
nông nghiệp và dược
liệu tại Trạm Nghiên
cứu,
Ứng
dụng
KH&CN Bắc Hướng
Hóa.

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản phẩm
2019-2020

Giám đốc

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin
KH&CN

Các phòng, Mô hình nông nghiệp
đơn vị
ứng dụng công nghệ
thuộc Sở cao sản xuất các loại
hoa, quả, dược liệu quý
hiếm.

Ban Giám
đốc

Phòng Quản
lý công nghệ
và SHTT

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

6

Tổ chức thực hiện
Nghị quyết số 52NQ/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”

Ban Giám
đốc

Văn phòng

7

Tổng kết tình hình
thực hiện Nghị quyết
số
08/2014/NQHĐND
ngày
25/7/2014
của
HĐND tỉnh về Phát
triển KH&CN tỉnh
Quảng Trị giai đoạn
2015 – 2020

Các phòng, Hội nghị;
đơn vị
Xây dựng kế hoạch
thuộc Sở phát triển KH&CN tỉnh
giai đoạn 2021-2025
làm cơ sở để trình
HĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết về Phát
triển KH&CN tỉnh giai
đoạn 2021-2025

Ban hành và triển Giám đốc
khai
thực
hiện
Chương trình/đề án
KH&CN phát triển
các cây, con chủ lực
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị đến năm
2025, tầm nhìn đến
2030
Tổ chức thực hiện kế PGĐ Trần
hoạch áp dụng hệ
Thiềm
thống Quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng, Chương trình/đề án bao
đơn vị
gồm các đề tài phát
thuộc Sở triển “6 cây, 2 con” chủ
lực theo hướng bền
vững; tập trung các
hướng nghiên cứu mũi
nhọn…

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Kế hoạch, tập huấn,
đơn vị liên hướng dẫn...
quan

5

8

9

3

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

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản phẩm

Giám đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Kết quả thực hiện dự
án theo tiến độ thuyết
minh đã phê duyệt

Ban Giám
đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh

Ban Giám
đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ KH&CN
cấp cơ

Nâng cao chất lượng
PGĐ
công tác cải cách Nguyễn
13
hành chính tại Khối Hữu Thắng
Văn phòng Sở

Văn phòng

Các phòng, Kế hoạch và các nhiệm
đơn vị
vụ, giải pháp thực hiện
thuộc Sở kế
hoạch
CCHC,
TTHC, PAPI, PCI ....

TT

Nội dung công việc

TCVN
ISO
9001:2015 vào hoạt
dộng của UBND các
xã, phường, thị trấn
năm 2020
Triển khai thực hiện
có hiệu quả các dự án
10
thuộc Chương trình
Nông thôn miền núi
Trình UBND tỉnh
phê duyệt nhiệm vụ,
tổ chức các Hội đồng
tư vấn thẩm định, ký
11 kết hợp đồng triển
khai, tổ chức Hội
đồng nghiệm thu các
nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh
Phê duyệt nhiệm vụ,
tổ chức các Hội đồng
tư vấn thẩm định, ký
hợp đồng triển khai,
12
tổ chức Hội đồng
nghiệm
thu
các
nhiệm vụ KH&CN
cấp cơ sở

QUÝ I
Tổ chức Hội nghị
tổng kết hoạt động
14 ngành KH&CN tỉnh
năm 2019, phương
hướng năm 2020

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản Hội nghị

Tổ chức Hội nghị
CBCNVC và triển
15 khai kế hoạch năm
2020
của
Sở
KH&CN

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản Hội nghị; Ký
kết giao ước thi đua

4

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Trình UBND tỉnh
phân bổ kinh phí sự
16
nghiệp KH&CN năm
2020

Giám đốc

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Quyết định UBND tỉnh
trong tháng 01/2020

Giao nhiệm vụ và bố
trí kinh phí hoạt động
17 KH&CN năm 2020
cho các phòng, đơn
vị thuộc Sở

Giám đốc

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Quyết định của GĐ Sở
trong tháng 01/20120

Giao nhiệm vụ cho
các phòng, đơn vị
thuộc Sở

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng, Nhiệm vụ và cam kết
đơn vị
thực hiện nhiệm vụ của
thuộc Sở các phòng, đơn vị đối
với BGĐ trong tháng
01/2020.

Duy trì, áp dụng ISO PGĐ Trần
hành chính tại Khối
Thiềm
19 Văn phòng Sở

Ban ISO

Các phòng, Duy trì, cải tiến Hệ
đơn vị liên thống quản lý chất
quan
lượng theo Tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015
tại Khối Văn phòng Sở.

Hướng dẫn, tham
PGĐ
mưu ký hợp đồng Nguyễn
kinh phí hỗ trợ hoạt Hữu Thắng
20
động QLNN về
KH&CN cấp huyện
năm 2020

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng, Các Kế hoạch hoạt
đơn vị liên động KH&CN của các
quan
huyện, thị, thành phố
và các Hợp đồng triển
khai thực hiện

TT

18

Nội dung công việc

Kết quả/sản phẩm

Kiểm tra tiêu chuẩn
đo lường chất lượng
21
phục vụ Tết Nguyên
đán Canh Tý 2020

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Thực hiện đúng quy
đơn vị liên định của pháp luật,
quan
đảm bảo sự hài lòng
của doanh nghiệp/cơ sở

Tổ chức tuyển dụng
viên chức của Trung
tâm Nghiên cứu, Ứng
22
dụng và Thông tin
KH&CN

Ban Giám
đốc

Hội đồng
tuyển dụng

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

Kết quả tuyển dụng

Quyết toán kinh phí
23 năm 2019 các đơn vị
thuộc Sở

Giám đốc

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Biên bản duyệt quyết
toán

5

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Họp Hội đồng khoa
24 học và công nghệ
tỉnh Quảng Trị

Giám đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản họp Hội đồng
KH&CN tỉnh

Tổ chức các Hội
đồng nghiệm thu
NVTXTCN
thực
hiện năm 2019; thẩm
25 định nội dung, ký
Hợp đồng thực hiện
các NVTXTCN 2020
với các đơn vị sự
nghiệp thuộc Sở

Ban Giám
đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản các Hội đồng
tư vấn

Kiểm tra, đánh giá
kết quả thực hiện kế
26
hoạch hoạt động
KH&CN quý I/2019

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Báo cáo

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Chỉ thị của UBND tỉnh

TT

Nội dung công việc

Kết quả/sản phẩm

QUÝ II
Tham mưu UBND PGĐ Trần
tỉnh ban hành Chỉ thị
Thiềm
của UBND tỉnh về
27 Tăng cường công tác
quản lý nhà nước về
Sở hữu trí tuệ trên
địa bàn tỉnh

Phòng Quản
lý công nghệ
và SHTT

Tổ chức Hội thảo và
PGĐ
các hoạt động nhân Nguyễn
28 Ngày KH&CN 18/5 Hữu Thắng

Văn phòng

Các phòng, Hội thảo, gian hàng
đơn vị
trưng bày các sản phẩm
thuộc Sở KH&CN; các hoạt
động tuyên truyền, văn
nghệ, thể dục thể thao..

Thanh tra chuyên đề
năm 2020 theo chỉ
29
đạo của Bộ KH&CN,
UBND tỉnh

Giám đốc

Thanh tra

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Kế hoạch của UBND
tỉnh; Biên bản, báo cáo
kết quả kiểm tra

Xây dựng kế hoạch
KH&CN năm 2021

Ban Giám
đốc

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Bộ KH&CN đưa vào
danh mục dự toán trình
Bộ Tài chính, Bộ
KH&ĐT

30

6

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

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
31
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 CNH-HĐH”.

Ban Giám
đốc

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin
KH&CN

Các phòng, Hội nghị, gian hàng
đơn vị
trưng bày các sản phẩm
thuộc Sở KH&CN.

Báo cáo, đánh giá kết
quả thực hiện kế
hoạch hoạt động
KH&CN 6 tháng đầu
32
năm 2019; Cam kết
với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Cam kết với
Ban Giám đốc Sở.

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Tổ chức Hội nghị
giao ban KH&CN
33
vùng Bắc Trung Bộ
lần thứ XIV

Ban Giám
đốc

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
TT KH&CN

TT

Nội dung công việc

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản phẩm

Sản xuất, nâng cao chất
lượng các loại chế
phẩm vi sinh vật phục
vụ sản xuất và xử lý
môi trường.

Báo cáo 6 tháng

Các phòng, Hội nghị
đơn vị liên
quan

QUÝ III
Tổ chức Cuộc thi PGĐ Trần
“Khởi nghiệp đổi
Thiềm
mới sáng tạo” tỉnh
Quảng Trị.

Phòng Quản
lý công nghệ
và SHTT

34

35 Kiểm tra chất lượng

Giám đốc

Chi cục
7

Các phòng, Ban hành Quy chế
đơn vị liên cuộc thi; Tổ chức hội
quan
đồng bình xét, đánh
giá, công bố và trao
chứng nhận, hỗ trợ các
ý tưởng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo; Lựa
chọn ít nhất 02 ý tưởng
sáng tạo xuất sắc để hỗ
trợ trực tiếp thông qua
đặt hàng nhiệm vụ
KH&CN.
Các phòng,

Kế hoạch, Biên bản

TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

đồ chơi trẻ em dịp
Tết Trung thu

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

TCĐLCL

đơn vị liên
quan

kiểm tra

Kết quả/sản phẩm

Triển khai các hoạt
36 động hợp tác quốc tế
về KH&CN

Giám đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Triển khai hợp tác với
CHDCND Lào

Hướng
dẫn
các
phòng, đơn vị thuộc
37 Sở xây dựng kế
hoạch hoạt động
KH&CN năm 2021

Giám đốc

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Kế hoạch KH&CN
năm 2021

Hội nghị sơ kết hoạt
động KH&CN cấp
38
huyện 9 tháng đầu
năm 2020

Ban Giám
đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Hội nghị

Kiểm tra, đánh giá
kết quả thực hiện kế
39 hoạch hoạt động
KH&CN 9 tháng đầu
năm 2020

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Hội nghị

Tổ chức đánh giá nội PGĐ Trần
40 bộ ISO khối Văn
Thiềm
phòng Sở

Ban ISO

Các phòng,
thuộc Sở

Biên bản, báo cáo đánh
giá

Kiểm tra công tác cải
PGĐ
41 cách hành chính tại Nguyễn
các phòng, đơn vị Hữu Thắng
thuộc Sở.

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản, Báo cáo
kiểm tra

Các phòng,
đơn thuộc
Sở

Kế hoạch của UBND
tỉnh

QUÝ IV
Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế
hoạch thực hiện
Quyết
định
số
100/QĐ-TTg
ngày
19/01/2019 của Thủ
42 tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án
triển khai, áp dụng
và quản lý hệ thống
truy xuất nguồn gốc
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

8

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế
hoạch thực hiện
Quyết
định
số
996/QĐ-TTg
ngày
10/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án "Tăng
cường, đổi mới hoạt
43
động 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.

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng,
đơn thuộc
Sở

Đánh giá kết quả cam
kết của Lãnh đạo Sở
44
với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy năm 2020.

Giám đốc

Văn phòng

Các phòng, Báo cáo
đơn vị
thuộc Sở

Tổ chức đánh giá,
xếp loại cán bộ công
45
chức và công tác thi
đua, khen thưởng.

Giám đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Thông báo, Quyết định
của Giám đốc Sở

Đánh giá, chấm điểm
PGĐ
xếp loại mức độ hoàn Nguyễn
46 thành nhiệm vụ; đánh Hữu Thắng
giá xếp loại chỉ số cải
cách hành chính Sở.

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Báo cáo đánh giá chấm
điểm CCHC, chấm
điểm xác định mức độ
HTNV xếp loại của Sở

Tổng kết hoạt động
KH&CN của Sở năm
47
2020, triển khai kế
hoạch 2021.

Ban Giám
đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Hội nghị, Báo cáo

Tổng kết hoạt động
KH&CN cấp huyện
48
năm 2020, triển khai
kế hoạch 2021.

Ban Giám
đốc

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Hội nghị, Báo cáo

TT

Nội dung công việc

9

Kết quả/sản phẩm
Kế hoạch của UBND
tỉnh

10

