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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ
quý 3/2020, kế hoạch quý 4/2020
Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của
UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản
lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh tỉnh Quảng Trị quý 3/2020, lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÝ 3/2020
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số
1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành
động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020; Chương trình hành động số 391/CTHĐUBND 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, kết quả đạt được như sau:
1. Cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Sở thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên
Cổng thông tin điện tử của Sở để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực
hiện nghiêm việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử. Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở đã
tiếp nhận 34 bộ hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 34 hồ sơ (trong đó có 31
hồ sơ qua mạng và 03 hồ sơ trực tiếp), các hồ sơ thủ tục hành chính đều đúng
hạn và trước hạn, không có hồ sơ bị trễ. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận
và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ISO của tỉnh, Sở Khoa học và Công
nghệ hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triến
khai thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đã phối hợp với Phòng Kinh tế/ Kinh tế - hạ
tầng các huyện, thị xã, tổ chức tập huấn hướng dẫn về duy trì áp dụng và cải tiến
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các phường, xã, thị
trấn đã xây dựng duy trì áp dụng; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về
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việc bổ sung kinh phí chuyể n đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ
quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 1246/QĐUBND ngày 15/5/2020). Tuy nhiên năm 2020 do tác động của dịch bệnh Covid19 nên tình hình thu ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh đã có
Công văn số 3501/UBND-TM ngày 03/8/2020 về việc kinh phí thực hiện
chuyể n đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.
2. Công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng, nhân rộng các
kết quả KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
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, Sở đã phê duyệt kinh phí ngân
sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai 07 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp với
tổng kinh phí 400 triệu đồng1.
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các thành tựu
KH&CN tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống được tăng cường, đẩy mạnh
tuyên truyền trên trên Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN; Đặc san KH&CN;
các chuyên mục KH&CN trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị và các phương
tiện thông tin đại chúng khác. Công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
vào sản xuất và đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh được duy trì. Sở đã tiến
hành khảo sát, lựa chọn 05 địa điểm tập huấn và chuyển giao kỹ thuật ứng dụng
chế phẩm vi sinh Nito-QTMIC và Perfect-QTMIC trong nuôi tôm thẻ chân trắng
tại huyện Vĩnh Linh và Gio Linh; hoàn thành biên soạn quy trình kỹ thuật ứng
dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng để tổ chức tập huấn.
3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, quản lý và phát triển tài sản
trí tuệ gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2018 – 2020
Qúy 3/2020, Sở đã trình UBND tỉnh Công văn đề nghị UBND tỉnh đồng ý
và gửi văn bản cho Cục Sở hữu trí tuệ cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận2; hướng dẫn 01 tổ chức/cá nhân tiến
hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

1

Hỗ trợ 04 mô hình nuôi tôm sinh học, nuôi tôm hai giai đoạn với kinh phí 45 triệu/mô hình; 01 mô hình nhà
kính trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap với kinh phí 90 triệu đồng; 01 mô hình nuôi cá nước ngọt (cá lóc
đồng thuần chủng, cá lóc đầu nhím) với kinh phí 50 triệu đồng; 01 mô hình sản xuất nấm mối đen với kinh phí
80 triệu đồng.
2
Đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cho phép sử dụng tên địa danh “An Lưu” để đăng ký nhãn hiệu tập thể Sen An Lưu;
sử dụng địa danh “Thượng Phước” để đăng ký nhãn hiệu tập thể Bưởi, thanh trà Thượng Phước; sử dụng địa
danh “Triệu Phước” để đăng ký nhãn hiệu tập thể Gạo huyết rồng Triệu Phước; sử dụng địa danh “Đại An Khê”
để đăng ký nhãn hiệu tập thể Bánh tét mặt trăng Đại An Khê; sử dụng địa danh “Phù Lưu” để đăng ký nhãn hiệu
tập thể Bánh bèo, bánh ướt Phù Lưu; sử dụng địa danh “Triệu Phước” để đăng ký nhãn hiệu tập thể Rong câu
Triệu Phước; sử dụng địa danh “Thượng Trạch” để đăng ký nhãn hiệu tập thể Bún Thượng Trạch ; sử dụng tên
địa danh “Vân Tường” để đăng ký nhãn hiệu tập thể Ổi Vân Tường; sử dụng địa danh “Diên Sanh” để đăng ký
nhãn hiệu chứng nhận Gạo Diên Sanh.
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Sở đang triển khai đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xác lập quyền chỉ dẫn địa
lý“Chè vằng Quảng Trị” cho các sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị”
hướng đến mục tiêu xây dựng Chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị” nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng, tạo dựng uy tín cho sản phẩm chè
vằng của tỉnh Quảng Trị trên thị trường, góp phần ổn định và nâng cao đời sống
của người sản xuất một số sản phẩm chè vằng tại tỉnh Quảng Trị. Đề tài “Quản
lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu tập thể Nước
mắm Cửa Việt” tiến hành hỗ trợ các sản phẩm đã được cấp văn bản bảo hộ (gồm
Rượu men lá Ba Nang, Nước mắm Cửa Việt) quản lý và phát phát triển nhãn
hiệu thông qua việc xây dựng hệ thống, công cụ quản lý nhãn hiệu; triển khai thí
điểm mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu; hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa...
4. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn
với 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 đang triển khai Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng
Trị nhằm chọn lựa các ý tưởng/dự án xuất sắc để hỗ trợ ươm tạo, góp phần hiện
thực hóa và nhân rộng các sáng kiến, các ý tưởng, các sản phẩm, dự án khởi
nghiệp tiềm năng. Danh mục các ý tưởng/dự án đang được tổng hợp để chuẩn bị
hồ sơ, thủ tục tiến hành chấm điểm, bình chọn.
5. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường
chất lượng
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 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”, Sở đã tham mưu UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về việc ban hành
Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy
xuất nguồn gốc”, Sở đang xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch của
UBND tỉnh thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất
nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Sở đã tiế p nhâ ̣n và xử lý 06 hồ sơ công bố hợp quy; 02 hồ sơ công bố hợp
chuẩn và hướng dẫn 02 cơ sở xây dựng và áp du ̣ng 02 tiêu chuẩn cơ sở.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ 4/2020
- 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: khảo sát cơ sở và tổ chức
các Hội đồng thẩm định, phê duyệt kinh phí hỗ trợ các dự án.
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- Triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025: Chấm điểm, tổng kết cuộc thi “Ý tưởng
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất”; Xây dựng, triển khai 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 đề tài“Xác lập quyền chỉ dẫn
địa lý“Chè vằng Quảng Trị” cho các sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị”
và “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu
chứng nhận Nước mắm Cửa Việt”. 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
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. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy
xuất nguồn gốc 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.
- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và Kế
hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng/đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT,VP.
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