
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /TB- SKHCN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Bắc Kạn, ngày 06 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 3, 

nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021 

 

Ngày 31/2/3/2021, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban công tác chuyên môn 

đánh giá công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021. 

Sau khi nghe các phòng, đơn vị báo cáo công tác chuyên môn tháng 3, đề xuất 

nhiệm vụ công tác tháng 4, Giám đốc Sở nhất trí với báo cáo đánh giá công tác 

chuyên môn tháng 3, đề xuất nhiệm vụ công tác tháng 4 của các phòng, đơn vị. Các 

nhiệm vụ tháng 3 cơ bản hoàn thành. Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ tháng 4, 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Quản lý Khoa học 

- Tiếp tục bám nắm, đảm bảo tiến độ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về “Quy chế quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn”. 

- Tăng cường bám nắm tình hình thực hiện các ĐTDA tại các địa bàn triển khai 

thực hiện theo tiến độ, nội dung đã được phê duyệt; tham mưu giải quyết vướng mắc 

đối với dự án Chuối tây, Cà gai leo; tiếp tục phối hợp tham mưu xử lý vướng mắc dự 

án Chè Hoa vàng. 

- Tập trung đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh các ĐTDA năm 

2021 (03 nhiệm vụ cấp tỉnh; 01 nhiệm vụ NTMN; 01 nhiệm vụ cấp quốc gia).  

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các đề tài, dự án đang triển khai. 

- Thành lập hội đồng, tổ chức họp nghiệm thu đối với các đề tài, dự án đến hạn 

nghiệm thu. Tập trung rà soát hồ sơ nghiệm thu đảm bảo đầy đủ trước khi gửi các 

thành viên Hội đồng. 

- Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ đề xuất, đặt hàng thực hiện từ năm 2022. 

- Tham mưu họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ NTMN bắt đầu thực hiện 

từ năm 2022. 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện  Đề án “Khung các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ bảo tồn quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025” tại Quyết định số 1783/QĐ-

UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh: Phục tráng lúa nếp đặc sản; đánh giá thực 

trạng các giống quýt trên địa bàn tỉnh; thâm canh và nhân giống hồng không hạt Na 

Rì; sản xuất giống và chăn nuôi thương phẩm Vịt bầu cổ xanh; tuyển chọn và nhân 



giống Trám đen; phục tráng giống Bí thơm Ba Bể. 

2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ - thị 

trường công nghệ, thông tin KHCN, SHTT, ATBX trên địa bàn tỉnh.  

- Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và các văn bản liên quan để tổ chức thực hiện 

 Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

- Xem xét, phân quyền cho các phòng, đơn vị quản trị Trang thông tin điện tử 

của Sở trên cơ sở Phòng Quản lý CN&CN là quản trị chính; giao xây dựng tin bài, 

chuyên mục về hoạt động KH&CN phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, 

đơn vị.  

- Khẩn trương tham mưu xây dựng đề án triển khai các nhiệm vụ cụ thể để chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

3. Thanh tra 

- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ về công tác pháp chế. 

- Sớm ban hành Kết luận kiểm tra dự án Ứng dụng Khoa học và Công nghệ sản 

xuất lê tại tỉnh Bắc Kạn. 

- Tham mưu báo cáo, chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh 

về công tác tiếp công dân và phòng chống tham nhũng. 

4. Chi cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 

- Triển khai kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ 

nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021; 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm truy 

suất nguồn gốc. 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai nghiên cứu, tính toán các chỉ số năng 

suất, năng xuất vốn, năng xuất lao động, năng xuất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các giải pháp nâng cao đóng góp của tăng 

TFP vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh cho giai đoạn tiếp theo. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện việc áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xem xét, tham mưu việc 

tập huấn theo hướng đào tạo trực tuyến. 

- Hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch, tiêu chuẩn cơ sở khi các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát chức năng nhiệm 

vụ và bố trí công chức sau khi chuyển thành Phòng chuyên môn. 

5. Văn phòng Sở 

- Công tác Văn phòng: Đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai các nhiệm vụ 



chuyên môn theo Khung kế hoạch năm 2021. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng 

hợp báo cáo theo đúng tiến độ. Công tác văn phòng, văn thư lưu trữ sắp xếp, bố trí xe 

phục vụ công tác, bảo vệ, vệ sinh cơ quan đảm bảo, an toàn, đúng quy định. Tiếp 

nhận xử lý văn bản đến, đi kịp thời.  

- Tổ chức cán bộ: Tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự 

nghiệp theo chủ trương của tỉnh, rà soát chức năng, nhiệm vụ từng phòng, đơn vị. 

Tham mưu thực hiện bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý. 

- Công tác cải cách hành chính: Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo 

kế hoạch; tích cực, chủ động đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội 

dung liên quan; kịp thời nắm bắt các nội dung mới để tham mưu thực hiện. Xây dựng 

kế hoạch nâng cao mức độ chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh của Sở. 

- Công tác kế hoạch - tài chính: Thực hiện giải quyết chế độ tiền lương, BHXH, 

BHYT và các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng 

quy định. Tham mưu đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và bám nắm việc lập quy 

hoạch tỉnh Bắc Kạn lĩnh vực khoa học và công nghệ. Phối hợp với các phòng, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh tháo gỡ khó khăn nguồn kinh phí chưa chuyển nguồn được. Khẩn 

trương tham mưu xử lý tài sản dự án Rau công nghệ cao, tài sản tại Đồn Đèn.   

6. Trung tâm ứng dụng KH-CN và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng theo quy định, bố trí vị trí việc làm của 

viên chức đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện sản xuất, nuôi trồng, chăm sóc nấm; nhân giống cây hoa lan 

nuôi cấy mô theo kế hoạch; tiếp tục chăm sóc và bảo vệ vườn cây ăn quả, nấm, vườn 

nghệ tại Trạm nghiên cứu Đồn Đèn. Tổ chức thực hiện tốt các dự án liên kết sản xuất 

do Trung tâm chủ trì, phối hợp thực hiện. 

- Tổ chức kiểm định định kỳ phương tiện đo và bảo dưỡng thường xuyên các 

trang thiết bị; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Đồn thực hiện 

dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho 

nông hộ tại huyện Chợ Đồn”, đề tài “Nghiên cứu và phát triển cây Đào toáng tại xã 

Nam Cường, huyện Chợ Đồn”; thực hiện dự án “Cải tạo nâng cao chất lượng Mận 

chín sớm tại huyện Ba Bể, Pác Nặm” theo kế hoạch. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban công tác chuyên 

môn đánh giá công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

 - Ban GĐ Sở; 

 - Các phòng, đơn vị; 

 - Phòng CNCN đăng tải trên Website; 

 - Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
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