UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 11 tháng 01 năm 2021
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BÁO CÁO
Tình hình 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 CMCN 4.0

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Văn bản số 57/UBND-KHCN ngày 06/01/2021 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình 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 (CMCN 4.0), Sở Khoa học
và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:
1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng và ban hành các nghị
quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52NQ/TW
- Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở quán
triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính sách Nghị quyết và căn
cứ tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế
hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết 52NQ/TW ngày 22/7/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc CMCN 4.0.
- Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế
hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã ban hành các kế
hoạch để triển khai thực hiện cụ thể:
+ Kế hoạch số 4715/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về phát
triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025;
+ Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Quảng
Trị về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an
toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.
+ Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng
Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính
phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV 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 CMCN 4.0”;
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+ Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về triển
khai thực hiện Chương tình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
+ Kế hoạch số 6012/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về phát
triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021 - 2025;
- Trên cơ sở này các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương
trình hành động thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị.
- Các đơn vị cũng đã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức, viên
chức trong đơn vị; quán triệt về việc chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả
cuộc CMCN 4.0; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc CMCN 4.0 với các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm
quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành trong tỉnh bằng các nhiệm vụ
trong kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong đó, xác định nội dung cốt lõi khi
tham gia cuộc CMCN 4.0 là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số mà
trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông
minh, tiến tới chính quyền số.
2. Những dự kiến nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW
trong thời gian tới (giai đoạn đến 2025-2030)
2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0
Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền quan điểm, mục tiêu,
ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, phương thức tiếp cận cuộc CMCN 4.0 đến toàn bộ
hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Gắn các mục tiêu,
nhiệm vụ tham gia cuộc CMCN 4.0 với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về cuộc CMCN
4.0 đến toàn thể nhân dân.
2.2. Chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thúc đẩy quá trình chuyển
đổi số
- Xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về nghiên
cứu phát triển và tham gia ứng dụng cuộc CMCN 4.0;
- Xây dựng và vận hành hiệu quả chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025;
- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trên toàn tỉnh
giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030;
- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh;
- Phát triển du lịch thông minh gắn với kinh tế số;
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng thành phố Đông Hà
trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025”; “Xây dựng thị xã Quảng
Trị trở thành đô thị thông minh đến năm 2030” và tiến đến kết nối mạng lưới đô
thị thông minh quốc gia;
- Triển khai có hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh;
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- Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống Y tế số kết nối liên thông;
- Hỗ trợ tạo việc làm mới, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động
và dự báo trên nền tảng ứng dụng công nghệ số;
- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0;
- Triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng
biến đổi khí hậu; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường.
2.3. Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
- Thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao sức cạnh
tranh, hội nhập quốc tế thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản
trị như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001 góp phần nâng cao chỉ số
đổi mới sáng tạo GII; các công cụ năng cao năng suất chất lượng 5S, KPI,
Kaizen, Lean, MFCA…. Áp dụng các quy chuẩn địa phương, quốc gia và quốc
tế.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm (nghiên cứu, phát triển
nghiên cứu ứng dụng), đổi mới quy trình công nghệ (ứng dụng và đổi mới
công nghệ), đổi mới tổ chức và quản lý (áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến
và công cụ nâng cao năng suất chất lượng), đổi mới mô hình kinh doanh (hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).
- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Ưu tiên phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
2.4. Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0
- Thực hiện phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh
mạng cho người dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức,
xây dựng văn hóa số trong cộng đồng;
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng,
chuyển đổi số, thương mại điện tử cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc
CMCN 4.0;
- Đào tạo cho cán bộ công chức, viên chức về an toàn thông tin, an ninh
mạng, chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu
của cuộc CMCN 4.0;
- Đổi mới hoạt động giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp
cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục
thay đổi và phát triển; đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ
số;
- Phát triển đào tạo nghề và đào tạo kỹ năng đáp ứng yêu cầu của cuộc
CMCN 4.0; hỗ trợ cho lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao
chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc; xây dựng và triển khai các
chương trình cải thiện kỹ năng số, kỹ năng sáng tạo của lực lượng lao động
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trong tất cả các lĩnh vực với hình thức phù hợp;
2.5. Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên
- Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông
minh, trong đó tập trung ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học;
công nghệ thông minh trong dự báo, giám sát thiên tai, dịch bệnh; công nghệ tự
động hóa trong nông nghiệp.
- Phát triển du lịch thông minh: cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông
minh phục vụ du khách trên thiết bị di động; bản đồ du lịch thông minh; kho
dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo du lịch, hệ thống phân tích du lịch thông
minh.
- Phát triển thương mại điện tử gắn với kinh tế số.
2.6. Liên kết, hợp tác, hội nhập nhằm chủ động tham gia cuộc CMCN
4.0
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hội nhập quốc tế, tăng
cường thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các đối tác đối với hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công
nghệ;
- Tích cực tham gia trong hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên
cứu trong và ngoài tỉnh; tìm kiếm, tham gia kết nối với các hệ sinh thái khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng, quốc gia và các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo trong và ngoài nước.
2.7. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước
- Xây dựng dữ liệu số các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công
dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng
Internet ở các cơ quan nhà nước;
- Rà soát, hoàn thiện các quy định, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt
động của chính quyền số; cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp của công chức,
viên chức với tổ chức, công dân, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực
hiện trực tuyến;
- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, chuẩn hóa và tăng cường năng lực
đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ
chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số.
3. Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai Nghị quyết 52NQ/TW
Do ảnh hưởng của dịch Covid nên công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả
như mong muốn. Mức độ chủ động của một số sở, ban, ngành và các địa
phương trên địa bàn tỉnh còn chậm. Quá trình chuyển đổi số tỉnh còn chậm,
thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế;
nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công
nghệ hiện đại còn thấp. Nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa thống nhất.
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Trên đây là Báo cáo tình hình 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 CMCN 4.0 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, kính gửi Uỷ ban
nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.

Trần Thiềm
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