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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và 

tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực 

hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội 9 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 như sau: 

I. Kết quả thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021  

TT Nhiệm vụ 
Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả thực hiện 

1 
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ giai đoạn 2021-2025 

Quý I năm 

2021 

Hoàn thành đúng tiến độ. 

Được UBND tỉnh ban hành 

tại Quyết định số 513/QĐ-

UBND ngày 16/4/2021
 

2 

Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình Phát triển tài sản trí 

tuệ tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Quý II năm 

2021 

Hoàn thành đúng tiến độ. 

Được UBND tỉnh ban hành 

tại Quyết định số 1154/QĐ-

UBND ngày 06/7/2021 

3 

Thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo” tại Quyết định số 

2344/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 

của UBND tỉnh: Tổ chức Cuộc thi 

tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo lần 2 và các hoạt 

động truyền thông về hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Quý III năm 

2021 (Được 

cho phép điều 

chỉnh từ quý 

II lên quý III) 

Đã xây dựng Kế hoạch số 

34/KH-SKHCN ngày 

22/4/2021 về tổ chức Cuộc thi 

“Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo” tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, 

năm 2021; tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại 

chúng về Cuộc thi.  

Do tình hình dịch Cô vít diễn 

biến phức tạp, trong khi Cuộc 

thi cần truyền thông, phổ biến 

rộng rãi nên Sở KH&CN xin 
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TT Nhiệm vụ 
Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả thực hiện 

chuyển sang Quý III, hoàn 

thành trong tháng 9.  

4 

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. 

Năm 2021 

Đang thực hiện đúng tiến độ. 

Đang triển khai 06 nhiệm vụ: 

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; Thâm canh và 

nhân giống hồng không hạt 

Na Rì; Phục tráng lúa nếp đặc 

sản; đánh giá thực trạng các 

giống quýt trên địa bàn tỉnh. 

Các nhiệm vụ triển khai đảm 

bảo tiến độ, chất lượng. 

5 

Tổng kết 05 năm thực hiện Kết 

luận số 06-KL/TW ngày 

01/9/2016 của Ban Bí thư khóa 

XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 50-CT/TW của Ban Bí thư 

khóa IX về đẩy mạnh phát triển và 

ứng dụng công nghệ sinh học 

phục vụ sự nghiệp công nghiêp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Quý III năm 

2021 

Hoàn thành đúng tiến độ. Đã 

hoàn thiện dự thảo Báo cáo 

gửi UBND tỉnh tại Côn văn số 

561/SKHCN-QLKH ngày 

01/8/2021. 

6 

Thực hiện Đề án “Áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc theo Quyết định số 100/QĐ-

TTg ngày 19/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ” tại Quyết định 

số 1633/QĐ-UBND ngày 

9/9/2020 của UBND tỉnh: Phê 

duyệt danh mục sản phẩm hàng 

hóa ưu tiên triển khai truy xuất 

nguồn gốc giai đoạn 2021-2025; 

đào tạo, tập huấn về áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa, ứng dụng công 

nghệ tiên tiến để truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm. 

Năm 2021 

Đang triển khai thực hiện. 

 - Được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 790/QĐ-

UBND ngày 02/6/2021 về 

việc phê duyệt danh mục sản 

phẩm hàng hóa chủ lực trọng 

điểm của tỉnh cần ưu tiên truy 

suất nguồn gốc giai đoạn 

2021-2025.  

- Đã tổ chức họp với trung 

tâm Mã số mã vạch Quốc gia 

về triển khai xây dựng cổng 

thông tin truy xuất nguồn gốc 

của Tỉnh. 

7 

Thực hiện Đề án “Tăng cường, 

đổi mới hoạt động đo lường hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng 

cao năng lực cạnh tranh và hội 

Năm 2021 Chưa đến hạn 
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TT Nhiệm vụ 
Thời gian 

hoàn thành 
Kết quả thực hiện 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030” 

tại Kế hoạch số 436/KH-UBND 

ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh: 

Tổ chức hội thảo và tập huấn 

nghiệp vụ về đo lường cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 

1. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ 

Sở bám sát các Chị thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, Quyết định số 

2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 

về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, chủ động 

tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ như:  

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-

UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn; 

- Tham mưu cho UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Khoa học và Công nghệ (Tờ trình số 52/TTr-SKHCN ngày 06/9/2021). 

Ngoài ra, tham mưu các kế hoạch, chương trình dài hạn nêu tại Mục I tại Báo 

cáo này. 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ 

2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 37 nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (25 nhiệm vụ chuyển tiếp
1
; 10 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2021

2
; phối hợp 

theo dõi 02 nhiệm vụ thuộc chương trình NTMN do Trung ương quản lý
3
) 

- Đối với nhiệm vụ cấp tỉnh: Về cơ bản các đề tài, dự án đang triển khai đảm 

bảo tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt. Một số đề tài, dự án triển khai bước đầu 

đạt kết quả tốt như đề tài Phục tráng giống Bí thơm Ba Bể, Phát triển chè hàng hoá, 

phát triển vịt bầu cổ xanh... 9 tháng đầu năm, Sở tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 

31 đề tài, dự án; nghiệm thu cấp tỉnh 06 đề tài, dự án, kết quả xếp loại “Khá”
4
, trình 

                                           
1
 Trong đó: 23 nhiệm vụ cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ NTMN, 01 nhiệm vụ cấp quốc gia 

2
 Trong đó: 08 nhiệm vụ cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ NTMN, 01 nhiệm vụ cấp quốc gia 

3
02 dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất gạch xi măng-cốt liệu từ nguồn đá mạt và các nguyên liệu sẵn có 

ở tỉnh Bắc Kạn (Thuộc Chương trình NTMN Trung ương quản lý); Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình 

chế biến quýt, mơ của Bắc Kạn theo công nghệ cô đặc tại nhiệt độ thấp và áp suất thường (JEVA) để tạo ra sản phẩm 

mới phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu (Thuộc Chương trình NTMN Trung ương quản lý) 

 
4
 Các ĐTDA đã nghiệm thu: Bưởi Diễn, Cây trồng hàng hóa, Chè hoa vàng, Mơ vàng, Văn hóa du lịch, Thời tiét thiên 

tai. 
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UBND tỉnh công nhận 05 đề tài, dự án đã nghiệm thu. Tham mưu trình UBND tỉnh 

xử lý dừng, không nghiệm thu dự án “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu”. Chỉ đạo 

xử lý, tháo gỡ một số khó khăn đối với một số dự án đang triển khai; thực hiện rà 

soát, đánh giá để dừng thực hiện đối với dự án Chuối tây. Tổ chức xét duyệt, thẩm 

định, hoàn thiện hồ sơ trình và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 08/08 đề tài, dự 

án thực hiện từ năm 2021, đã kí hợp đồng và đang triển khai thực hiện.  

Thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ 2022. 

Kết quả có 54 đề tài, dự án đăng ký, Sở đã tổ chức họp các Tiểu ban chuyên môn và 

họp Hội đồng KH&CN tỉnh xác định 10 nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục thực hiện từ năm 2022 (Nông-Sinh-Y: 06 nhiệm vụ; Kinh tế-kỹ 

thuật: 02 nhiệm vụ; Văn hóa-xã hội: 02 nhiệm vụ). Đến nay, các đề tài, dự án đã 

hoàn thiện hồ sơ để tổ chức họp xét giao trực tiếp. 

- Nhiệm vụ cấp quốc gia: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án Ứng dụng 

công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở 

miền núi phía Bắc, đề tài Nghiên cứu các giải pháp ứng phó với một số thiên tai 

chính gây mất ổn định tự nhiên khu vực Hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện đề tài Nghiên cứu phát triển 

sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc thù theo chuỗi giá trị phục vụ khu vực hồ Ba Bể và 

vùng phụ cận (nội dung đối ứng). Tham mưu điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm đối 

với nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý cho miến dong riềng đỏ tại tỉnh 

Bắc Kạn” thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-

2020. Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê 

duyệt danh mục 01 nhiệm vụ KH&CN quỹ gen cấp quốc gia. 

- Nhiệm vụ thuộc chương trình NTMN: theo dõi, đôn đốc Cơ quan chủ trì, Tổ 

chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện dự án Hồng LT-1 theo Thuyết minh được 

duyệt. Tổng hợp các đề xuất, họp Hội đồng tư vấn xác định được 03 dự án thực hiện 

từ năm 2022 đề nghị UBND đề xuất, đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ và 

được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục thực hiện (02 dự án Trung 

ương quản lý, 01 dự án ủy quyền cho địa phương quản lý). Tổ chức họp Hội đồng tư 

vấn giao trực tiếp dự án Chè shan Chợ Mới. 

- Đề xuất 04 nhiệm vụ KH&CN thuộc Đề án Công nghiệp sinh học nông 

nghiệp thực hiện từ năm 2022.  

- Tiếp tục 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: Đang triển khai các nhiệm vụ 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; 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 LT-1 đúng 

tiến độ, chất lượng. 

Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh: Tổng kết hoạt động của Hội đồng 

KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng 

KH&CN tỉnh nhiệm kì 2021-2025. 

2.2. Khoa học và công nghệ cơ sở: Lãnh đạo sở làm việc với UBND huyện Ba 
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Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới; tiếp tục phối hợp với các đơn vị để 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

tại địa phương. 

2.3. Hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, chuyển giao công nghệ  

- Tham gia ý kiến thẩm định 12 dự án
5
. Hướng dẫn và cấp Giấy chứng nhận 02 

doanh nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ
6
, nâng tổng số doanh nghiệp 

KH&CN của tỉnh lên 03 doanh nghiệp. Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công 

nghệ cho 01 đơn vị (Trung tâm nghiên cứu, tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững 

(CCS)). 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ 

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

- Triển khai đầy đủ các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, các báo 

cáo về quản lý công nghệ, góp ý các dự thảo thông tư, đề án, chương trình, kế hoạch 

liên quan đến quản lý công nghệ
7
.  

- Trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát 

triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 theo 

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

- Hoàn thành nâng cấp Trang Thông tin điện tử của sở và ban hành Quy chế 

quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Trang và cập nhật tin, bài đầy 

đủ, phong phú.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 09 chuyên mục 

khoa học và công nghệ. Đăng ký tin, bài tuyên truyền trên Bản tin “Công tác xây 

dựng Đảng” năm 2021 (đã thực hiện hoàn thành 01 chuyên đề).  

- Báo cáo thống kê khoa học và công nghệ và báo cáo số liệu về nguồn nhân 

lực khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Báo cáo kết quả 

tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng 

                                           
5 Các dự án: (1) Sản xuất sản phẩm mỹ phẩm, trà hoa từ thảo dược; (2) điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà 

máy luyện chì 5.000 tấn/năm (3) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện chì 5.000 tấn/năm, (4) Dự án 

đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên quặng sắt khu Lũng Viền, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn,  (5)Thẩm định 

chủ trương dự án đầu tư: Dự án thủy điện Khuổi Nộc 2 của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Kạn, (6)Thẩm định chủ 

trương dự án đầu tư: Dự án thủy điện Nậm Cắt 2 của Công ty cổ phần thủy điện 69, (7) Thẩm định chủ trương dự án đầu tư: Dự án 

thủy điện Kim Lư của Công ty cổ phần thủy điện Kim Lư, (8) Thẩm định chủ trương dự án đầu tư: Điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn của Công ty TNHH Ngọc Linh, (9) Thẩm định chủ trương dự án đầu tư: Điều chỉnh, 

mở rộng sản xuất khu chế biến chì, kẽm của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, (10) Thẩm định thiết kế cơ sở: Dự án Nhà máy 

sản xuất feromangan công suất 60.000 tấn/năm của Công ty cổ phần luyện kim màu Bắc Kạn, (11) Thẩm định thiết kế cơ sở: Dự án 

nhà máy sản xuất chì kim loại Bắc Kạn của Công ty cổ phần luyện kim màu Bắc Kạn, (12) Thẩm định chủ trương dự án đầu tư: 

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công nghệ cao và an ninh mạng của Công an tỉnh Bắc Kạn. 
6 Doanh nghiệp KHCN: Công ty THHH Nam Huế, Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Eden Ba Bể. 
7 Báo cáo: đánh giá 3 năm triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020; Báo cáo tình hình thực hiện 

Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg 

ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2017-2020; báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về phát triển thị trường 

KH&CN của tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2010 - 2020; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2011-2020... Góp ý dự thảo: Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ; quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đề án chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030; báo cáo 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… 
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Sáng tạo Việt Nam năm 2021 (Tên giải pháp: Phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn 

với chế biến và tiêu thụ, tạo ra các sản phẩm chế biến từ quả quýt trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn);  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về khoa học và công nghệ nhân Kỷ 

nhiệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.  

- Thực hiện số hóa cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 

nghệ 08 đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh trong đó 05 

đề tài, dự án triển khai mới năm 2021, 03 đề tài, dự án đã nghiệm thu. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

- Về đo lường: Hoàn thành đánh giá tại chỗ để chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Trung tâm Ứng dụng KH-CN và 

TCĐLCL và Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại tỉnh 

Tuyên Quang theo Quyết định của Tổng cục. Lập hồ sơ xin chỉ định lại tổ chức chỉ 

định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và chỉ định 

kiểm định đối chứng công tơ điện cho Trung tâm ƯDKH-CN và TĐC. Đề xuất kiểm 

định đối chứng công tơ điện, xác định số lượng và chủng loại công tơ điện thực hiện 

kiểm định đối chứng năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đo kiểm tra an toàn bức 

xạ của nguồn phóng xạ. Dán tem niêm phong cho 02 cột đo xăng dầu. Lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị đo lường thử nghiệm thuộc chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. 

- Về chất lượng:  

Triển khai kiểm tra 06 cuộc kiểm tra (01 cuộc đang triển khai) về đo lường, 

chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với 54 cơ sở (09 cơ sở 

tạm dừng hoạt động)và doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng vàng trang sức mỹ 

nghệ, xăng dầu, hàng tạp hóa, hàng đóng gói sẵn... Qua kiểm tra các cơ sở cơ bản 

chấp hành tương đối tốt các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở về ghi nhãn và MSMV. Tham gia cùng Hội 

Nông dân tỉnh hướng dẫn cho các hợp tác xã, hộ kinh doanh ghi nhãn hàng hóa, mã 

số mã vạch và truy suất nguồn gốc. Hướng dẫn 05 cơ sở đăng ký cấp mới quyền sử 

dụng MSMV và 02 cơ sở điền thông tin trên hệ thống vnpc.gs1.org.vn. Hỗ trợ, 

hướng dẫn truy suất nguồn gốc cây đào tại huyện Chợ Mới. Tham gia xử lý sự cố 

hóa chất tại Km 145+400 QL3 đoạn qua địa phận Phường Xuất Hóa, tp Bắc Kạn.  

Sở đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa chủ 

lực trọng điểm của tỉnh cần ưu tiên truy suất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025 tại 

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 02/6/2021. Theo đó, đơn vị đã tổ chức họp trực 

tuyến với Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia về thực hiện xây dựng cổng thông tin 

truy suất của tỉnh. Hiện tại, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021 theo 

Quyết định số 1633/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 9/9/2020 ban hành Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

“Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 

15/6/2021 ban hành Kế hoạch tính toán, đánh giá đóng góp của năng suất các nhân 
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tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và đề xuất 

các giải pháp tăng TFP giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, đang thực hiện 

thẩm định hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu để thực hiện Kế hoạch trên. 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/01/2021 

duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 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. Tổ chức tập huấn được 01/07 đơn vị cấp huyện, xã. Tham gia 

chấm điểm cải cách hành chính lĩnh vực áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 của tỉnh năm 2020.  

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 2, năm 2021, kết quả có 30 giải pháp dự thi, hiện 

nay đang thực hiện các bước để đánh giá, tổng kết Cuộc thi. 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 12-

CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh 

kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập 

kinh tế quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức, tập huấn về sở hữu trí tuệ. 

Tuyên truyền, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký khai thác 

nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và giải pháp hữu ích. Rà soát các tổ 

chức cá nhân đăng ký nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

đối với sản phẩm hồng không hạt và quả quýt theo vùng chỉ dẫn địa lý. Dự thảo quy 

chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm miến dong, xin 

ý kiến các ngành trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

Tổ chức họp Hội đồng đánh giá đề tài, sáng kiến của các cá nhân làm căn cứ 

xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong đó vực văn hóa xã hội có 09 

đề tài, sáng kiến của 30 cá nhân, lĩnh vực y tế có 02 đề tài của 16 cá nhân, lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo có 18 sáng kiến của 18 cá nhân. 

Phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh triển khai Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật lần thứ 5, năm 2020 - 2021. 

6. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân  

- Tham mưu trình và được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc 

ủy quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 

và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang 

chẩn đoán Y tế. Tiếp nhận và giải quyết trước và đúng hạn các hồ sơ thủ tục hành 

chính về lĩnh vực ATBX. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 
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lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

- Tiến hành kiểm tra việc sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ tại 02 đơn vị: Trung 

tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bắc Kạn và Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường 

- Chất lượng.  

7. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN  

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2021. Triển khai 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

khoa học và công nghệ đối với dự án Ứng dụng KH&CN sản xuất lê tại tỉnh Bắc 

Kạn. Tổ chức thanh tra chuyên ngành về đo lường tại Điện lực Chợ Đồn và Điện lực 

Ba Bể; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ và 

hạt nhân đối với 07 doanh nghiệp có sử dụng nguồn phóng xạ trong kinh doanh 

vàng bạc. Phối hợp giải quyết vướng mắc sau thanh tra đối với cuộc thanh tra về đề 

tài chè Hoa vàng; thực hiện báo cáo về xử lý sau thanh tra và cung cấp các Kết luận 

thanh tra năm 2020 cho thanh tra tỉnh. Ban hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành 

chính về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Kạn.  

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Tham mưu tổ 

chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền, phổ biến 

Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi 

hành... Trong 6 tháng đầu năm 2021 không phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, 

của tỉnh đối với công tác phòng chống, tham nhũng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế: Xây dựng kế hoạch về rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; tham gia ý kiến 

các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu; tuyên truyền phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ…; xây dựng báo cáo cung cấp 

thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng đúng quy định. 

8. Công tác quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính 

- Công tác Văn phòng: Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo 

theo đúng tiến độ. Tiếp nhận xử lý văn bản đến, đi kịp thời. Hoàn thiện hồ sơ thi đua 

khen thưởng trình cấp trên theo quy định và đăng kí thi đua năm 2021. Tổ chức Hội 

nghị CCVCNLĐ năm 2021 của Sở. Chỉnh sửa, bổ sung các quy định, quy chế của 

cơ quan. Tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động đón tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 an toàn, lành mạnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỉ 

niệm ngày 18/5 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức Cuộc thi tìm kiếm 

giải pháp, sáng kiến trong công tác chuyên môn và CCHC. Phát động và tổng kết 

đợt thi đua chuyên đề. Làm việc với xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn để xây dựng kế 

hoạch hỗ trợ NTM giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các nội 
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dung về: dân vận, dân chủ, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, thanh niên, xã hội 

hoá học tập, an ninh quốc phòng... Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống Covid-19 tại Sở (đăng ký tiêm vắc xin phòng dịch covid-19, thực hiện các nội 

dung Công điện số 05 của UBND tỉnh…).  

- Tổ chức cán bộ: Rà soát quy hoạch lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của của 

Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành rà soát, sắp xếp bộ 

máy tổ chức hành chính của sở và đơn vị sự nghiệp theo Kế hoạch số 88/KH-UBND 

ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh. Hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu đối với 01 viên chức 

lãnh đạo thuộc diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý. Ký hợp đồng lại đối với 04 hợp 

đồng 68 theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Cử công chức tham gia đào tạo chuyên 

viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, trung cấp lý luận chính trị. Bổ 

nhiệm lại 01 lãnh đạo cấp Sở, 01 lãnh đạo cấp phòng; bổ nhiệm 01 vị trí lãnh đạo 

cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp. Phối hợp tuyển dụng công chức và thông báo 

tuyển dụng viên chức năm 2021. Điều động, bổ nhiệm 04 vị trí lãnh đạo cấp phòng, 

giao phụ trách đối với 02 cấp phó. Chuyển đổi vị trí việc làm đối với 02 công chức. 

- Cải cách hành chính: Bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm cải 

cách hành chính năm 2020, kết quả xếp loại đứng vị trí thứ 6/19 sở, ngành toàn tỉnh. 

Kết quả đánh giá mức độ chính quyền điện tử của Sở xếp vị trí thứ 5/23 đơn vị. Chỉ 

số năng lực cạnh tranh xếp thứ 6/19 đơn vị khối sở ngành. Xây dựng kế hoạch 

CCHC, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh năm 2021. Trình và được UBND 

tỉnh công bố 13 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, theo đó, 

công bố quy trình nội bộ đối với 13 TTHC trên. Tiếp nhận 26 hồ sơ, giải quyết và 

trả 13 hồ sơ trước và đúng hạn, trước hạn, 13 hồ sơ đang trong hạn. Tiếp tục kí hợp 

đồng với Bưu điện để trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Rà soát 

danh mục TTHC đạt yêu cầu thực hiện trên môi trường điện tử ứng dụng DVC mức 

độ 4 (36 TTHC), theo đó thực hiện điện tử hoá mẫu biểu, quy trình xử lý của 36 

TTHC trên, kiểm thử nộp hồ sơ trên trang Dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện rà soát 

06 TTHC, kiến nghị đơn giản hoá về thời gian thực hiện đối với 4/6 TTHC. Thống 

kê kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực bằng bản giấy giai đoạn trước đây để số 

hoá lưu giữ điện tử.  

- Công tác kế hoạch - tài chính: Xây dựng khung nhiệm vụ, kế hoạch công tác 

năm 2021 của Sở; thực hiện giải quyết chế độ tiền lương và các chính sách đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng quy định. Xác định chi kinh phí 

thu nhập tăng thêm năm 2020. Thực hiện công tác giải ngân, thanh quyết toán kinh 

phí nguồn chi thường xuyên, các đề tài, dự án đúng tiến độ. Thẩm định kinh phí các 

đề tài, dự án, tổng đạt 8/8 nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2021 và 01 nhiệm vụ NTMN. 

Hoàn thiện hồ sơ xử lý tài sản các dự án Rau công nghệ cao, phương án xử lý Đồn 

Đèn. Công khai quyết toán năm 2020, dự toán 2021 và và tình hình sử dụng kinh 

phí theo định kỳ. Báo cáo UBND tỉnh khó khăn trong công tác thu hồi kinh phí thực 

hiện kết luận của Thanh tra tỉnh. Thực hiện chuẩn bị đầu tư đối với 01 dự án.  

9. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở 

Y tế, Sở thực hiện nghiêm túc, tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị: 

Tổ công tác phòng, chống dịch của Sở duy trì hoạt động; công chức, viên chức, 
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người lao động chủ động khai báo y tế, quét mã QR khi ra, vào cơ quan và khi đến 

giao dịch tại cơ quan khác; yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa 

tay sát khuẩn hằng ngày; vệ sinh sạch sẽ và phun thuộc diệt muỗi, côn trùng toàn bộ 

khuôn viên cơ quan; tổ chức quyên góp, ủng hộ bằng nhiều hình thức được gần 14 

triệu đồng trao cho UBMT Tổ quốc tỉnh. Bên cạnh đó, thường xuyên đánh giá tác 

động tình hình dịch đến các nhiệm vụ công tác của Sở, chủ động chỉ đạo để tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết 

công việc, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đưa ra. 

10. Kết quả hoạt động của Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

Sản xuất được 2.590/4.000 kg giống nấm, 10.700/17.000 bịch nấm thương 

phẩm. Nhân nhanh 500/500 túi lan Hồ Điệp, 100/100 bịch lan Kim Tuyến, thử nghiệm 

nhân nhanh 50/50 túi dâu tây trong phòng nuôi cấy mô. Chăm sóc lan Hồ Điệp và 

vườn lan (tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh) và ghép được 170 chậu. 

Chủ trì thực hiện dự án “Cải tạo vườn mận không đồng đều”, dự án “Xây dựng 

mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi, nấm Vân Chi”, đề tài “Tuyển chọn 

chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học” đúng tiến độ, đảm 

bảo chất lượng. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ huyện Chợ Đồn thực hiện 

đề tài Nghiên cứu và phát triển cây Đào toáng. 

Tổ chức 06 lớp tập huấn chăn nuôi vỗ béo trâu bò cho các tổ chức, hộ gia đình 

thực hiện dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 

huyện Pác Nặm. Tham gia đào tạo nghề chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho gia cầm, 

thủy cầm cho 01 lớp dạy nghề trình độ sơ cấp do Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Ba Bể tổ chức tại xã Phúc Lộc với 28 học viên. Tham gia tư vấn liên kết cho Hợp 

tác xã Nông nghiệp Ngọc Hải thực hiện dự án “Chăn nuôi gắn với tiêu thụ vịt siêu 

thịt thương phẩm” tại xã Nam Cường huyện Chợ Đồn. Tổ chức tập huấn được 02 

lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho vịt siêu thịt cho 20 hộ dân tham gia liên 

kết. Tham gia tư vấn liên kết cho Hợp tác xã Minh Anh thực hiện dự án “Sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu” tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc 

Kạn. Tổ chức được 04 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật theo kế hoạch 

nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng với 100 học viên tham gia. 

- Công tác dịch vụ khoa học và công nghệ: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị và được 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá chỉ định lại tổ chức kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, đồng thời, được Tổng cục cấp 

Quyết định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức kiểm 

định 23/170 chiếc cân (Đạt 13,5% KH); đo điện trở tiếp địa 42/40 đơn vị (Đạt 105% 

KH); thử nghiệm 179 mẫu vật liệu xây dựng; kiểm định 140/170 cột đo xăng dầu (Đạt 

82,4% KH); kiểm định 2.640/2.640 chiếc công tơ điện (Đạt 100% KH). Phí và lệ phí 

thu được là 275.338.320 đồng/280.000.000 đồng, đạt 98,3% kế hoạch năm. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
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tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương trình hành 

động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2021; Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2021 của Sở 

KH&CN về việc giao khung nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021, Sở đã chỉ đạo 

các phòng, đơn vị thuộc chủ động, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, hoàn 

thành theo kế hoạch.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số đề tài, dự án chuyển tiếp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai do ảnh hưởng của dịch covid-19: hoãn triển khai các hoạt động tập huấn 

(Hồng LT-1), khó khăn trong chỉ đạo trực tiếp, cung ứng thiết bị phục vụ dự án (Sâu 

bệnh hài cây Hồng, Tinh dầu quýt, Trám đen, Nấm Linh Chi và Vân Chi, Tuyển 

chọn chủng vi sinh vật gốc…) do cơ quan chủ trì, tổ chức hỗ trợ công nghệ, chủ 

nhiệm dự án ở vùng dịch (Hà Nội). 

- Doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, nhân 

rộng dự án đã nghiệm thu tại các địa phương còn ít; chưa khuyến khích được nhiều 

doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ. 

- Cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính đối với nhiệm vụ KH&CN 

còn bất cập, nhất là những quy định về xử lý tài sản hình thành sau khi kết thúc các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đã gây ảnh hưởng tới việc xử lý, bàn giao tài sản, 

do đó ảnh hưởng thời gian hoàn thiện hồ sơ, thanh lý hợp đồng. 

- Việc triển khai thực hiện truy suất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tại địa 

phương còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở pháp lý cho các hoạt động về quản lý truy 

xuất nguồn gốc còn đang trong quá trình hoàn thiện; kinh phí địa phương hạn hẹp; 

chưa có quy định, hướng dẫn thống nhất của các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan. 

- Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

cấp xã, phường, thị trấn còn hạn chế do các địa phương chưa quan tâm đúng mức. 

- Việc hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch gặp khó khăn do trình 

độ công nghệ thông tin của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế. 

IV. Nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2021 

1. Nhiệm vụ chung 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2021; Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2021 của Sở 

KH&CN về việc giao khung nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.  

2. Nhiệm vụ cụ thể 
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2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

- 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 dừng thực hiện dự 

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

- Thành lập hội đồng, tổ chức xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê 

duyệt các nhiệm vụ thực hiện từ năm 2022. Tổ chức nghiệm thu đối với các đề tài, 

dự án đến hạn nghiệm thu. 

- Cấp Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN: hướng dẫn và xem xét về điều 

kiện; yêu cầu về hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo yêu cầu của các tổ chức 

KH&CN; theo dõi tình hình hoạt động về KH&CN đối với 02 tổ chức KH&CN. 

- 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. 

2.2. Hoạt động thông tin tư liệu - sở hữu trí tuệ - an toàn bức xạ; công nghệ 

- thị trường công nghệ 

- 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.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng tin bài, chuyên mục về hoạt 

động KH&CN trên địa bàn tỉnh; cập nhật tin, bài, ảnh cho Trang thông tin điện tử 

thư viện số sản xuất nông lâm nghiệp của Sở.  

- Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký 

xác lập quyền sở hữu trí tuệ.  

- Thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại 

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh: Hoàn thành tổ 

chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần 2 và các hoạt 

động truyền thông về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Thực hiện biên tập, số hóa các đề tài, dự án đang triển khai và đã nghiệm thu 

cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. 

- Tổ chức đánh giá phạm vi ảnh hưởng đề tài, sáng kiến cho các nhân đợt 2 

năm 2021 để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

- Tổ chức sản xuất nông lịch năm 2022. 

2.3. Công tác thanh tra 

Tổ chức 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về KH&CN. 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.  

2.4. Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 

- Thực hiện 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 
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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. 

- Triển khai các nhiệm vụ năm 2021 thực hiện Đề án “Áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ” được phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 

9/9/2020 của UBND tỉnh. 

- Tổ chức tập huấn về áp dụng duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 cho các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, phường và kiểm tra về 

việc áp dụng duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan 

hành chính tỉnh Bắc Kạn. 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. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban 

hành kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định 996/QĐ-Ttg "Tăng cường đổi mới 

hoạt động đo lường, hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hội nhập quốc tế ". 

- Cử 02 công chức đi đào tạo về năng suất chất lượng theo Quyết định 

1852/QĐ-UBND ngày 18/10/2020. 

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

tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Nộp phí duy trì và khai thác các tài liệu cần thiết phục 

vụ công tác chuyên môn 

2.5. Công tác văn phòng, kế hoạch tài chính 

- 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. Tiếp nhận xử lý văn bản đến, đi kịp thời. Tiếp 

tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng tiến độ. 

- Tổ chức cán bộ: Phối hợp tuyển công chức, hoàn thành tuyển viên chức năm 

2021. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các phòng, đơn vị trực 

thuộc. Tiếp tục cử công chức, viên chức đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

- 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. Biên tập 

và chuẩn bị các báo cáo, tài liệu kiểm chứng để đánh giá cuối năm 2021. 

- 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. Thẩm định, thanh quyết toán kinh phí các đề tài, dự án đến 

hạn. Tiếp tục xử lý thu hồi kinh phí sau kết luận Thanh tra. Thanh quyết toán kinh 

phí đối với dự án“Nghiên cứu phát triển cây dược liệu” theo Quyết định của UBND 

tỉnh. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với gói thầu đầu tư trang thiết bị đo lường, 

thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tham 

mưu xử lý tài sản đề tài, dự án đối với nhiệm vụ đã nghiệm thu và nhiệm vụ dừng 

thực hiện 
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2.6. Công tác ứng dụng KH-CN và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

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

lan nuôi cấy mô theo kế hoạch. 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 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”,  dự án “ Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi, nấm Vân 

Chi”, đề tài “Tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm 

sinh học”  theo kế hoạch. 

- Tăng cường công tác dịch vụ khoa học và công nghệ, đảm bảo nguồn thu đạt 

và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 89/QĐ-

UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền 

Bản điện tử: 
- Bộ KH&CN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban GĐ Sở; 

- Các ĐV Khối VHXH; 
- Các phòng, đơn vị. 
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