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BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá 03 năm tình hình thực hiện
Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 4332/UBND-TM ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh
về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính
phủ, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Khoa
học và Công nghệ đã triển khai đồng bộ các giải pháp KH&CN để hỗ trợ doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh,
góp phần thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.
1. Công tác hỗ trợ thông tin KH&CN
Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến
nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp
nhân dân về vai trò, vị trí của KH&CN phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp. Sở liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến công tác
nghiên cứu ứng dụng KH&CN tại Cổng Thông tin điện tử của Sở (địa chỉ
http://dostquangtri.gov.vn). Xuất bản Bản tin Thông tin KH&CN phục vụ doanh
nghiệp số; Đặc san Khoa học và Công nghệ (04 số). Duy trì Chuyên mục
KH&CN trên Đài PT-TH tỉnh và Báo Quảng trị. Qua đó, Sở đã tuyên truyền các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp, đặc biệt là các thông tin về cơ chế chính sách liên quan đến doanh
nghiệp, thông tin về các công nghệ mới, sản phẩm mới...
Văn phòng TBT Quảng Trị là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp về hàng rào
kỹ thuật trong thương mại, cập nhật các văn bản (bao gồm Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia của Việt Nam và các tin cảnh báo của Uỷ ban TBT, WTO); các văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến Hiệp định TBT và các tin bài liên quan
hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
2. Hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 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 20172025
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Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực khảo sát tại cơ sở và hướng dẫn cụ
thể về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu
được hỗ trợ.
Đến nay, Sở đã tham mưu UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 21 dự
án/đối tượng với tổng kinh phí là 958.160.000 đồng. Từ việc hỗ trợ thiết thực
trên, nhiều doanh nghiệp đã được thụ hưởng và bứt phá vươn lên tiếp cận thành
tựu KH&CN tiên tiến; đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao chất lượng, giá trị,
gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng theo Quyết
định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai các hoạt động nâng cao
năng suất và chất lượng, giúp các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực
để sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh
thông qua việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh
nghiệp.
Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ
sơ và tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia địa phương cho các doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn xây dựng
và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015
cho các cơ sở/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập huấn về áp dụng công nghệ mã
số mã vạch, mã QR để quản lý thương phẩm trong chuỗi cung ứng. Hướng dẫn
hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu như thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai
thác quyền sở hữu công nghiệp; đăng ký sử dụng mã số mã vạch, mã QR đối với
các sản phẩm, hàng hóa; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh các loại sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm,
hàng hóa bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định vệ sinh an toàn thực
phẩm của các cơ quan chuyên ngành. Duy trì, tăng cường năng lực tổ chức đánh
giá sự phù hợp đáp ứng được yêu cầu chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp
phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ
đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị máy móc, thiết bị hiện đại
phục vụ tốt cho công tác phân tích, thử nghiệm và nâng cao năng lực thử nghiệm
cho các phòng thử nghiệm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với chất lượng
sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
4. Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
Các nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát
triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo gắn với thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 được quan
tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả. 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. Đã
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hợp tác với Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) về triển khai một số
nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; đẩy
mạnh truyền thông, phổ biến thông tin, kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, góp phần hình thành tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp
trong cộng đồng; đào tạo kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo. Hiện tại Sở KH&CN đang tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo” tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở đó sẽ tổ chức hội 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; từng bước hình thành Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin KH&CN thuộc Sở
KH&CN.
Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Đoàn trường các trường Đại học, Cao đẳng
trên địa bàn và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hội thi…
cho các đối tượng thanh niên, sinh viên và các doanh nghiệp trên địa bàn về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiêu biểu như: phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị và
trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi
nghiệp sinh viên 2018 thu hút đông đảo sinh viên tham gia với các ý tưởng sáng
tạo khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau (nông nghiệp, giáo dục, xây dựng,
công nghệ thông tin…); Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với
chủ đề “Thúc đẩy khát vọng, đam mê khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên”.
5. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, nâng
cao năng lực sản xuất
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và phát
triển thương hiệu đạt kết quả nổi bật. Thông qua đó đã góp phần nâng cao chất
lượng, danh tiếng của các sản phẩm nổi tiếng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực,
các sản phẩm nằm trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP của tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Cục Sở hữu trí tuệ
cho phép cho phép sử dụng nhiều tên địa danh để xác lập các nhãn hiệu tập thể
(Bún Sòng Cam Lộ, Gạo sạch Cam An, Ném vùng cát Hải Lăng, Gạo sạch Triệu
Phong, Dưa hấu Vĩnh Tú, Dưa hấu Long Quang, nước mắm Gia Đẳng, Sen An
Lưu, Gạo huyết rồng Triệu Phước, Bánh tét mặt trăng Đại An Khê , Rong câu
Triệu Phước, Bún Thượng Trạch, Ổi Vân Tường, Gạo Diên Sanh, Bưởi da xanh
Vĩnh Thủy …). Đặc biệt, chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị đã mở rộng khu vực
địa lý bao gồm 38 xã, thị trấn trên địa bàn 4 huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh
Linh, Hướng Hóa. Đây tiền đề để sản phẩm đặc sản hồ tiêu Quảng Trị tiếp tục
phát triển bền vững, khẳng định được giá trị và thương hiệu ở trong và ngoài
nước.
Thông qua các đề tài KH&CN, một số sản phẩm của địa phương được xác
lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu góp phần nâng cao danh tiếng cho sản phẩm.
Đề tài “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang, nhãn
3

hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt”, sẽ tiến hành hỗ trợ quản lý và 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...góp phần nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đề tài “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… 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” đã thiết lập cơ chế kiểm soát việc sử dụng nhãn
hiệu tập thể, xây dựng quy chế quản lý thống nhất về phương thức quản lý sử
dụng nhãn hiệu tập thể “Chuối Hướng Hóa” và “Gạo Hải Lăng”; xây dựng và
triển khai mô hình tổ chức quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chuối Hướng
Hóa” và “Gạo Hải Lăng” hoạt động có hiệu quả. Thực hiện dự án có hiệu quả là
mô hình mẫu để nhân rộng cho một số các sản phẩm truyền thống hoặc sản
phẩm đặc thù của các cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm, nông
sản tại vùng dự án hoặc một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với sản phẩm
tương tự…
6. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản
xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có năng suất, chất lượng cao
Thông qua triển khai các đề tài, dự án, Sở đã tích cực hỗ trợ các doanh
nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có
năng suất, chất lượng cao. Tiêu biểu Sở đã hỗ trợ 02 doanh nghiệp triển khai 02
dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: Dự án Xây dựng mô hình chăn
nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh
Quảng Trị và Dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị
trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP tại tỉnh Quảng Trị. Qua thực hiện sẽ
giúp doanh nghiệp tiếp nhận và làm chủ các quy trình công nghệ chăm sóc nuôi
dưỡng gà Ri lai nuôi thịt an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAHP và quy
trình kỹ thuật nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi gà; các quy
trình công nghệ sản xuất hạt giống, thâm canh cây lạc sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAHP, chế biến và bảo quản lạc sau thu hoạch./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT,VP.

Trần Ngọc Lân
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