UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 93 /SKHCN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 09 tháng 3 năm 2020

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 3 NĂM 2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban
hành Chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2020 như sau:
Phân công chỉ Đơn vị chủ
đạo
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản
phẩm

T
T

Nội dung công việc

Ban Giám đốc

Văn phòng

1

Xây dựng và triển khai kế
hoạch tổ chức Hội nghị
giao ban Bắc Trung Bộ lần
thứ XIV

Các phòng, Kế hoạch và
đơn vị
các nội dung
thuộc Sở thực hiện kế
hoạch

Làm việc với Đoàn Giám
sát 285 của Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/TU
ngày 04/02/2020 của Tỉnh
ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại
nông nghiệp gắn với thực
hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2017-2020,
định hướng đến năm 2025

Ban Giám đốc

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Báo cáo,
Biên bản
làm việc

Xây dựng Báo cáo tổng
kết 15 năm thực hiện Chỉ
thị số 50-CT/TW ngày
04/3/2005 của Ban Bí thư
về việc đẩy mạnh phát
triển và ứng dụng công
nghệ sinh học phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.

Ban Giám đốc

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

Văn phòng

Báo cáo

Tập huấn hướng dẫn xây
dựng, áp dụng Hệ thống
quản lý chất lượng theo

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Tập huấn

2

3

4

T
T

Nội dung công việc

Phân công chỉ Đơn vị chủ
đạo
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản
phẩm

tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 cho UBND các
phường, xã, thị trấn mới
áp dụng năm 2020
5

Tập huấn chuyển đổi áp
dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015
thay thế Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2008 cho
các cơ quan chuyên môn
Sở, ngành cấp tỉnh, các chi
cục trực thuộc và UBND
các huyện, thị, thành phố
trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Các lớp tập
huấn

6

Khảo sát cơ sở, hướng dẫn
các đơn vị, địa phương
triển khai thực hiện Nghị
quyết số 31/2017/NQHĐND 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

PGĐ Trần
Thiềm

Phòng
Quản lý
công nghệ
và SHTT

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Tổ chức
đoàn công
tác khảo sát
thực tế

7

Tổ chức các Hội đồng phê
duyệt danh mục và thẩm
định thuyết minh các đề
tài/dự án cấp cơ sở, cấp
tỉnh

Ban Giám đốc

Phòng Quản Các phòng,
lý khoa học
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản các
Hội đồng tư
vấn

8

Tổ chức các đoàn khảo sát
thực tế, các phiên làm việc
với các huyện, thị, thành phố
về kế hoạch hoạt động
KH&CN năm 2020.

Ban Giám đốc

Phòng Quản Các phòng,
lý khoa học
đơn vị
thuộc Sở

Xây dựng kế
hoạch hoạt
động
KH&CN năm
2020

9

Tổ chức các Hội đồng
nghiệm thu NVTXTCN

Ban Giám đốc

Phòng Quản Các phòng,
lý khoa học
đơn vị

Biên bản các
Hội đồng tư

T
T

Nội dung công việc

Phân công chỉ Đơn vị chủ
đạo
trì

thực hiện năm 2019; thẩm
định nội dung, ký Hợp
đồng thực hiện các
NVTXTCN 2020 với các
đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản
phẩm

thuộc Sở

vấn

10 Khảo sát các dự án được
UBND tỉnh cấp chủ
trương đầu tư nhằm hỗ trợ
quản lý trong lĩnh vực
công nghệ.

PGĐ Trần
Thiềm

Phòng
Quản lý
công nghệ
và SHTT

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Tổ chức
đoàn công
tác khảo sát
thực tế

11 Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh
ủy triển khai thực hiện
Nghị quyết 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 trên địa bàn tỉnh

Ban Giám đốc

Phòng
Quản lý
công nghệ
và SHTT

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Hoàn thành
kế hoạch

Ngoài triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các phòng, đơn vị căn cứ chức
năng, nhiệm vụ để chủ động xây dựng kế hoạch công tác tháng và xây dựng lịch công
tác tuần./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng

