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UBND TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 8 năm 2017

Số: 316 /SKHCN-VP
V/v Cam kết tiến độ thực hiện nhiệm
vụ được giao trong Chương trình
hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy
Bắc Kạn

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn.
Căn cứ công văn số 3565/UBND - TH ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
tại Công văn số 350-CV/BCSĐ ngày 21/7/2017;
Sở Khoa học và Công nghệ cam kết tiến độ, thời gian hoàn thành các nhiệm
vụ được giao trong Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của
Tỉnh ủy Bắc Kạn như sau:
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Nhiệm vụ
được giao chủ trì
Nghiên cứu cách thức
bảo quản, chế biến các
sản phẩm nông nghiệp
(tinh bột dong riềng,
quýt,…)

Cam kết
thời gian
hoàn thành

Kế hoạch
thực hiện

Ghi chú
Đã thực hiện nghiên cứu bảo quản
chế biến tinh bột dong riềng,
hoàn thành năm 2016 theo kế
hoạch; bảo quản Quýt đang triển
khai thực hiện trong dự án Quýt
VietGap

Năm 2016

Triển khai mô hình sản
xuất chè an toàn, chế
biến các sản phẩm chè
Tuyết (shan) theo hướng
2016-2018 Năm 2018
nâng cao chất lượng sản
phẩm (Diện tích tối thiểu
30ha, chế biến tối thiểu 5
loại sản phẩm);
Xây dựng hồ sơ đăng ký
nhãn hiệu tập thể đối với 2019-2020 Năm 2018
sản phẩm chè Tuyết
Điều tra, đánh giá trình
độ công nghệ của các
doanh nghiệp sản xuất,
bảo quản chế biến hàng
hóa nông, lâm, thủy sản;
xây dựng chương trình
2016
Năm 2018
đổi mới công nghệ nâng
cao năng suất, chất
lượng hàng hóa của sản
phẩm nông nghiệp, công
nghiệp chủ lực của tỉnh
đến năm 2020.
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Đang triển khai thực hiện theo kế
hoạch

Đang triển khai thực hiện (thuộc
dự án chế biến các sản phẩm chè
Shan tuyết)

Điều tra, đánh giá trình độ công
nghệ đã hoàn thành theo kế hoạch
năm 2016; xây dựng chương trình
đổi mới công nghệ hiện đang thực
hiện, phấn đấu hoàn thành năm
2018
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Nội dung này thuộc Dự án “Nâng
cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp
tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020”
thuộc Chương trình quốc gia
Nâng cao năng suất chất lượng
sản phẩm hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2020
và ngày 23/9/2013 UBND tỉnh
Bắc Kạn đã ban hành Quyết định
số 1534/QĐ-UBND về việc phê
duyệt Dự án “Nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn
đến năm 2020” thuộc Chương
trình quốc gia Nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm hàng hóa của
doanh nghiệp Việt Nam đến năm
2020. Tuy nhiện hiện nay Dự án
chưa được cấp kinh phí triển khai
thực hiện.

Lựa chọn và hỗ trợ tối
thiểu 20 lượt doanh
nghiệp/hộ sản xuất kinh
doanh (có vốn đối ứng)
trên địa bàn tỉnh ứng
dụng và chuyển giao tiến
bộ kỹ thuật, áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng
tiên tiến

Hướng dẫn các hợp tác
xã, cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực hiện việc
đăng ký nhãn hiệu hàng
hóa và thực hiện các
biện pháp quản lý
thương hiệu, đăng ký
bảo hộ sản phẩm theo
quy định
Hoàn thiện về thương
hiệu nhãn mác hàng hóa
cho một số loại sản
phẩm đặc trưng của tỉnh
như cam, quýt, hồng
không hạt, miến dong,
gạo bao thai, gừng…để
đưa vào hệ thống siêu
thị, trung tâm thương
mại trong nước và hướng
tới xuất khẩu

Thường
xuyên
hằng năm

Thường
xuyên hằng
năm

2016-2018 2018

Nơi nhận:

Đã xây dựng chỉ dẫn địa lý đối
với sản phẩm Quýt, Hồng không
hạt; nhãn hiệu tập thể miến dong,
gạo bao thai Chợ Đồn, Gạo nếp
Khẩu Nua lếch Ngân Sơn. Trong
những năm tới sẽ tiếp tục nghiên
cứu xây dựng thương hiệu cho
một số sản phẩm nông sản khác.

GIÁM ĐỐC

Gửi bản giấy:
- Thường trực Tỉnh ủy;
Gửi bản điện tử:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

Đỗ Tuấn Khiêm
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