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BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 10 và kế hoạch tháng 11 năm 2020
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020
1. Công tác tham mưu, tổng hợp
- Lấy ý kiến các ngành, địa phương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của
UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/08/2020 của
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 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.
- Tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ cho các tổ
chức, cá nhân theo Nghị quyết số 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:
- Đôn đốc triển khai cuộc thi“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng
Trị: Hoàn thiện các hồ sơ, thành lập Ban giám khảo cuộc thi.
- Xây dựng các báo cáo tổng kết: Tổng kết Chương trình quốc gia Năng
suất chất lượng trên địa bàn tỉnh; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số
74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; Tổng kết các cơ chế, chính
sách của HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2020, những chính sách hết
hiệu lực năm 2020…
- Tham gia góp ý các dự thảo văn bản của một số đơn vị trung ương và
địa phương1.
2. Công tác quản lý các hoạt động KH&CN
2.1. Công tác quản lý KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở
- Tổ chức Hội đồng KH&CN thẩm định thuyết minh 01 đề tài cấp tỉnh2.
Tổ chức Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả 01 đề tài cấp tỉnh3 và nghiệm
thu tiến độ giữa kỳ 01 đề tài cấp tỉnh4.
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Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật năm 2021 và các năm tiếp theo; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị quyết quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian
và mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch theo mùa đối với cán bộ, công chức, viên chức công
tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch triển khai thực
hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; Đề án và Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể
nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo; Dự án Điều tra khảo sát ngập lụt, xây dựng
mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết
định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ…

1

- Thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn thẩm định đề cương các nhiệm vụ
KH&CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 20205.
- Thành lập và tổ chức các Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN
thực hiện năm 2021.
2.2. Công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ
- Tham tham gia ý kiến thẩm định công nghệ 6 dự án đầu tư6.
- Khảo sát doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối công
nghệ và đầu tư cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN (10
doanh nghiệp).
- Hướng dẫn thủ tục xác lập, chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho một số
sản phẩm ở huyện Hướng Hóa và Cam Lộ.
- Thẩm định cấp phép sử dụng thiết bị x-quang trong y tế cho 02 đơn vị
(Trung tâm y tế TP Đông Hà, Trung tâm y tế huyện Triệu phong).
2.3. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Tuyên truyền về Ngày tiêu chuẩn thể giới với chủ đề: Tiêu chuẩn giúp
bảo vệ hành tinh.
- Theo dõi 02 đơn vị thực hiện thủ tục sửa chữa và báo cáo sau sửa chữa
cột đo xăng dầu.
- Tiế p nhâ ̣n và xử lý 01 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩ m hàng hóa điê ̣n
điê ̣n tử của 01 doanh nghiê ̣p nhâ ̣p khẩ u cho 01 lô hàng gồm 1.380 nồi cơm điện
và 660 ấm đun nước.
- Tiếp nhận đăng ký 02 bộ hồ sơ của 02 đơn vị nhập khẩu kiểm tra nhà
nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 với số lượng khai báo 3.660 sản
phẩm thiết bị điện.
- Tổ chức kiểm tra 3 nhóm sản phẩm hàng hóa đồ chơi trẻ em, thiết bị
điện, mũ bảo hiểm với 5.997 sản phẩm tại 43 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Kế t quả qua kiểm tra có 13/15 cơ sở lưu bản sao chứng nhận chất lượng không
đầy đủ; 1.185/4.207 sản phẩm đồ chơi trẻ em, 132/1.078 sản phẩm mũ bảo hiểm,
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Đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 7 lá 1 hoa
( Paris polyphyllaSM) tại vùng Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị”.
3
Đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ
nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ”.
4
Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider,
1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị”.
5
Các đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025, tầm nhìn đến năm 2030”; “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo sạch Diên Sanh”
dùng cho sản phẩm gạo của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị”; “Xử lý chất thải chăn nuôi lợn, gà và tận dụng
sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị”.
6
Các dự án đầu tư: Nhà máy gia công cơ khí - nội - ngoại thất Amacons Quảng Trị; Trang trại chăn nuôi công
nghệ cao Hướng Linh tại xã Hướng Linh huyện Hướng Hóa; Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại xã Triệu
Lăng, huyện Triệu Phong; Cơ sở xử lý chất thải và sản xuất phân hữu cơ Đông Hà; Nhà máy điện gió TNC
Quảng Trị 1 và Quảng Trị 2; Nuôi tôm và cá chẽm công nghệ cao kết hợp nhà máy chế biến tôm cá xuất khẩu
của Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị.
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173/715 sản phẩm thiết bị điện ghi nhãn và gắn dấu CR không đúng quy định.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành gửi tổ chức thử nghiệm kiểm tra chất lượng 01 mẫu
vịt đồ chơi xuất xứ Trung Quốc và 50 mẫu ấm siêu tốc. Đoàn đã yêu cầu tiêu
hủy 27 khẩu súng, 11 kiếm bằng nhựa mang tính chất kích động bạo lực. Yêu
cầu các hộ kinh doanh bổ sung bản sao chứng nhận hợp quy, liên hệ với nhà
cung cấp để khắc phục về nhãn và gắn dấu CR theo đúng quy định. Đồng thời
tiếp tục theo dõi và đưa các đơn vị vi phạm vào đối tượng kiểm tra năm 2021
nhằm kiểm soát sự khắc phục của các đơn vị vi phạm.
- Phối hợp với đoàn kiểm tra thành phố Đông Hà kiểm tra 8 cơ sở kinh
doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm. Kết quả có 06/8 cở sở kinh doanh sản phẩm
hàng hóa nhập khẩu mà không có nhãn phụ, đoàn đã xử lý vi phạm hành chính
đối với 6 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền xử phạt 7,5 triệu đồng.
2.4. Công tác kế hoạch – tài chính
- Lập các hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn kinh phí đầu tư phát triển năm
2020. Kiểm tra giám, sát việc thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển
chuyển tiếp đang triển khai.
- Thẩm định dự toán các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
3. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
3.1. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH&CN
- Triển khai các hoạt động truyền thông KH&CN: Phát sóng 02 Chuyên
mục KH&CN trên Đài PT-TH Quảng Trị7; Phát hành Chuyên mục KH&CN trên
Báo Quảng Trị8; Xây dựng Đặc san KH&CN số 4.2920. Xây dựng và đăng tải
Bản tin Thông tin KH&CN số 10.2020. Quản trị và vận hành Cổng Thông tin
điện tử9. Truyền thông và quảng bá thương hiệu một số sản phẩm tiêu biểu ở địa
phương.
- Hoạt động thống kê KH&CN: Cập nhật dữ liệu công bố thông tin các
nhiêm vụ (02 nhiệm vụ). Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN trên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh và cấp giấy chứng nhận cho
02 nhiệm vụ. Triển khai thu thập số liệu thống kê tính các chỉ tiêu thống kê cấp
tỉnh về KH&CN.
- Triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
KH&CN: Sản xuất thử nghiệm Đông trùng hạ thảo trên ký chủ nhộng tằm tươi
và Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong tại Bắc Hướng Hóa (sản xuất thử nghiệm
Đông trùng hạ thảo trực tiếp trên ký chủ nhộng tằm đợt 1: 1.000 ký chủ; giống
cấp 1, cấp 2 phát triển tốt, hệ sợi đồng đều); Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân
giống và trồng thử nghiệm một số cây lá cảnh trang trí có giá trị kinh tế cao tại
7

Phát sóng 02 chuyên mục: “Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo - Một số kết quả bước đầu”;
“Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị Hướng Hóa”. Phát sóng 05 tin hoạt động KH&CN trong các chuyên mục.
8
Các chuyên mục: “Thí điểm mô hình sản xuất giống cá leo”; “Xử lý rác thải sau lũ bằng chế phẩm sinh học”.
9
Cập nhật 154 tin,bài; 24 văn bản, 02 số chuyên mục; 01 Bản tin Thông tin KH&CN, 04 Bản tin Khởi nghiệp
Đổi mới sáng tạo.
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Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (Đã nhân được 100
cây các loại; tiến hành chăm sóc 400 cây hiện có và 100 cây mới nhân ra);
Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất cây giống hoa Chuông, hoa Đồng tiền
lùn bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời (Nhân nhanh, nhân tăng trưởng
Hoa Chuông, Hoa Đồng tiền lùn; trong đó Hoa Chuông: 100 bình chồi nhân
nhanh và 150 bình chồi tăng trưởng; Hoa Đồng tiền lùn: 70 bình chồi nhân
nhanh và 150 bình chồi tăng trưởng); Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm
bột chanh leo bằng công nghệ sấy tiên tiến (thử nghiệm các phương pháp: sấy
nhiệt chân không, sấy thăng hoa và kết hợp 2 phương pháp. Kết hợp 2 phương
pháp sấy chân không và sấy thăng hoa, sản phẩm sau khi sấy có màu vàng cam,
mùi vị thơm ngon, đạt được độ ẩm theo yêu cầu, dễ dàng nghiền mịn để làm bột
chanh leo). Khảo sát tổ chức 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 (05 địa điểm); biên soạn quy trình kỹ thuật ứng
dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Cung cấp chế phẩm EM cho công ty
môi trường đô thị. Duy trì triển khai thực hiện dịch vụ quảng cáo trên Đặc san
Khoa học công nghệ.
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
3.2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tổ chức triển khai công tác kiểm định các phương tiện đo nhóm II theo
quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 cho khách hàng trên
địa bàn tỉnh bao gồm kiểm định cột đo nhiên liệu, cân thông dụng, công tơ điện
và các phương tiện đo khác. Thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
Tổng số phương tiện đo được kiểm định trong tháng 10/2020 là 1.261 phương
tiện đo (bao gồm: 614 đồng hồ điện; 352 đồng hồ đo nước; 34 cột đo xăng dầu,
255 cân thông dụng, 03 cân ô tô, 14 cân phân tích, 15 cột đo xăng dầu, 01
taximet, 07 phương tiện đo khác). Tổng số mẫu thử nghiệm trong tháng 10/2020
là 368 mẫu (bao gồm: 310 mẫu cơ lý; 32 hóa sinh; 26 an toàn điện). Chứng nhận
sản phẩm 08 lô điện điện tử.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2020
Tháng 11/2020, các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung một số nhiệm vụ
trọng tâm sau đây:
1. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực
hiện Kế hoạch số 190-KH-TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
số 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”.
2. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện
Quyết định số 100/2019/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc.
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3. Hoàn thiện hồ sơ chấm thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
tỉnh Quảng Trị năm 2020.
4. Tổng hợp Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQHĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về phát triển KH&CN Quảng Trị giai
đoạn 2015-2020; Báo cáo tổng kết công tác phát triển KH&CN giai đoạn 20152020, định hướng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch
ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
5. Khảo sát cơ sở, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh.
6. Tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ sấy tối ưu trong nâng
cao giá trị gia tăng nông hải sản”; Hội thảo khoa học “Vai trò của Đo lường
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
7. Thành lập và tổ chức các Hội đồng tư vấn trình UBND tỉnh phê duyệt
danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; các Hội đồng KH&CN tư vấn phê duyệt
danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (đợt 2), thực hiện năm 2020. Thành lập
các Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh và cấp cơ sở (đợt 2), thực hiện trong năm 2020, sau khi được phê duyệt
danh mục.
8. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Công tác Cải cách hành chính năm 2020”.
9. Thành lập và tổ chức các Hội đồng tư vấn kiểm tra giữa kỳ các nhiệm
vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở, thực hiện năm 2020./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng
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