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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND 

tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022 

 

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 Quyết 

định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh và nhiệm vụ tháng 4 năm 

2022 như sau: 

I. Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 

14/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022  

TT Nội dung 
Tiến độ theo 

kế hoạch 
Tiến độ thực hiện 

1 

Dự thảo Chỉ thị về việc nâng cao 

hiệu quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

Tháng 3 năm 

2022 

Đang hoàn thiện, bổ sung 

theo ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn văn 

số 1780/UBND-

NNTNMT ngày 

24/3/2022  

2 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy 

định nội dung và mức chi thực 

hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

Tháng 6 năm 

2022 

Hoàn thiện dự thảo, trình 

UBND tỉnh xem xét chủ 

trương 

3 

Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết 20-

NQ/TW ngày 01/11/2012 của 

BCH Trung ương (khóa XI) về 

phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế 

Tháng 4 năm 

2022 

Đang tổng hợp báo cáo 

của các đơn vị, địa 

phương để Dự thảo báo 

cáo của Ban cán sự 

UBND tỉnh.  
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II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 

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

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình tài sản 

trí tuệ đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét chủ trương. 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ 

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

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 40 nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (28 nhiệm vụ chuyển tiếp1; 12 nhiệm vụ thực hiện từ năm 20222) 

a) Đối với nhiệm vụ chuyển tiếp 

- Nhiệm vụ cấp tỉnh (23): Về cơ bản các đề tài, dự án triển khai đầy đủ các nội 

dung theo Thuyết minh được phê duyệt.  

Kết quả cụ thể: Kiểm tra tiến độ 04 lượt đề tài, dự án (Trám đen, mô hình củ 

kiệu-Misaki, Gỗ lớn, Dẻ ván); xin ý kiến thành viên Hội đồng KH&CN tư vấn giao 

trực tiếp về thay đổi nội dung, sản phẩm dự án Chế biến dược liệu Hoài Sơn, Địa 

Hoàng; ban hành văn bản đôn đốc cơ quan chủ trì, chủ nhiệm các đề tài, dự án (Đào 

toáng, Men lá, Hoài Sơn - Địa Hoàng) thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh sau kiểm tra thực địa; thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá, nghiệm thu 

cấp tỉnh dự án Tinh dầu quýt; gia hạn thời gian thực hiện dự án Vịt bầu cổ xanh 

thêm 05 tháng (đến tháng 9/2022); công nhận kết quả thực hiện dự án Chè hàng hóa; 

rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của dự án “Ứng dụng KH&CN phát 

triển cây cam sanh tỉnh Bắc Kạn” tại 02 xã Quang Thuận và Dương Phong huyện 

Bạch Thông. 

- Nhiệm vụ cấp Quốc gia (02): tiếp thục theo dõi, đôn đốc Cơ quan chủ trì, Chủ 

nhiệm các 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” và “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” triển khai các nội dung theo 

thuyết minh được phê duyệt. 

- Nhiệm vụ NTMN (03): Đôn đốc Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án Hồng LT1 

Na Rì (ủy quyền địa phương quản lý) đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo 

thuyết minh được duyệt; phối hợp với Bộ KH&CN theo dõi 02 dự án do Trung 

ương quản lý3. 

b) Nhiệm vụ thực hiện từ năm 2022 

- Nhiệm vụ cấp tỉnh (09): trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt triển khai 05/09 

ĐTDA (Công tác Tuyên giáo cơ sở, Tài nguyên du lịch tự nhiên, Tuyển chọn cây 

quế, Cây ăn quả ôn đới, Hệ thống thông tin Hợp tác xã), đôn đốc cơ quan chủ trì, 

chủ nhiệm 03 dự án (Sâu bệnh hại cây keo, hồi, quế; Ngô sinh khối, Thạch đen) 

                                           
1 Trong đó: 23 nhiệm vụ cấp tỉnh, 03 nhiệm vụ NTMN (02 dự án phối hợp quản lý), 02 nhiệm vụ cấp quốc gia 
2 Trong đó: 09 nhiệm vụ cấp tỉnh, 03 nhiệm vụ NTMN (trong đó 02 dự án phối hợp quản lý). 
3 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 và 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. 
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hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt, xin ý kiến TVHĐ KH&CN tư vấn giao trực tiếp 

dừng thực hiện dự án trồng, chế biến dược liệu cát sâm, đảng sâm.  

- Nhiệm vụ NTMN (03): dự thảo Hợp đồng thực hiện dự án Chè shan tuyết 

Chợ Mới (Dự án ủy quyền địa phương quản lý); Ký hợp đồng thực hiện đối với 02 

nhiệm vụ do Trung ương quản lý (Lợn Pác Nặm; Mơ vàng). 

c) Khoa học và công nghệ cơ sở: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương 

để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN tại địa phương. 

d) Các nhiệm vụ khác 

- Tổng hợp 22 đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 của các 

đơn vị, địa phương trong tỉnh; chuẩn bị nội dung làm việc của Hội đồng KH&CN 

tỉnh để tư vấn, xác định nhiệm vụ thực hiện từ năm 2023. 

- Ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết 

10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Tham mưu xây dựng các báo cáo, góp ý một số văn bản được phân công. 

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

Trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng khoa học và công 

nghệ vũ trụ. 

3. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

- Duy trì hoạt động trang Website Sở Khoa học và Công nghệ, thường xuyên 

cập nhật tin, bài, ảnh cho trang Website (chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, 

chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu 

niên nhi đồng lần 6, hội nghị sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng quản lý đối với các 

cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế, Hội thảo đảm bảo đo lường tại doanh 

nghiệp, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tại Sở v.v.). Tuyên truyền 

chuyển đổi số, ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn, thông tin 

Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ; tuyên truyền các chuyên đề về pháp luật 

theo triển khai của Sở Tư pháp (Luật phòng chống ma túy, Luật sửa đổi luật thống 

kê...), cuộc thi giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2022; rà soát thiết kế mục thư 

viện số khoa học và công nghệ v.v... 

- Ban hành công văn đề nghị Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

tuyên truyền kỉ niệm ngày sở hữu trí tuệ thế giới, ngày Đổi mới sáng tạo.  

- Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 01 chuyên mục 

khoa học và công nghệ. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

a) Quản lý đo lường 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra đo lường chất lượng xăng dầu năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Triển khai đầy đủ nội dung các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên. 
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b) Quản lý chất lượng 

- Tổ chức Hội thảo đánh giá, góp ý công tác tính toán đánh giá đóng góp của 

năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2020 tỉnh Bắc Kạn; Đào tạo cho 16 cán bộ, công chức của một số sở, ngành 

liên quan về công tác tính toán đánh giá đóng góp của TFP. 

- Ban hành Kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả năm 2022. 

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08/4/2019 của Ban 

thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án mỗi xã 

phường một sản phẩm 

- Phối hợp với Trung tâm MSMV, Viện Năng suất Việt Nam đề xuất nhiệm vụ 

KHCN về thực hiện công tác năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc. 

- Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai tháng hành động về An toàn vệ 

sinh lao động trên bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động phòng ngừa 

ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Kạn năm 2022; dự thảo Quyết định ban hành Nghị 

định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Đăng ký học khóa đào tạo Chuyên gia năng suất cho 02 công chức. 

c) Công tác khác 

- Duy trì công tác tra cứu kho tiêu chuẩn. 

- Tham gia họp xét ý tưởng các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Ocop 

đợt 1 năm 2022. 

- Tham gia hội đồng xác định giá khởi điểm để đấu giá tang vật vi phạm hành 

chính bị tịch thu. 

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

 - Tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt nội dung đối ứng dự án cấp 

Bộ: "Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Bí xanh 

thơm của tỉnh Bắc Kạn". 

- Tham mưu ban hành công văn đề nghị các đơn vị nộp đề tài, sáng kiến cấp 

tỉnh đợt 1 năm 2022.  

- Dự Hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc. 

- Tham mưu ban hành văn bản Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm miến dong (Số 02/HD-SKHCN 

ngày 28/3/2022). 

6. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân  

- Hướng dẫn các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế nâng cao chất lượng quản 

lý đối với các cơ sở. 

- Rà soát các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Cấp giấy phép sửa đổi 01 cơ sở; cấp phép mới, gia hạn cho 02 cơ sở sử dụng 

thiết bị X-quang trong y tế; trả lại 01 hồ sơ do hồ sơ không đảm bảo theo yêu cầu 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN  
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- Tổ chức thanh tra nghi nhãn hàng hóa, đo lường, chất lượng đối với vàng 

trang sức. Xây dựng kế hoạch thanh tra 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Thanh 

tra về khoa học và công nghệ đối với Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp 

miền núi phía Bắc trong việc thực hiện dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và 

phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn). 

- Báo cáo công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự 

án đất đai trong các két luận thanh tra, kiểm tra. Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm 

tra; tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  tháng 3 năm 2022 gửi 

Thanh tra tỉnh. Phối hợp cung cấp thông tin các vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo 

thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh. Góp ý 02 văn bản thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh về lĩnh vực thanh, kiểm tra. 

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

- Hành chính-Tổng hợp: Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo đúng 

tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tiếp nhận xử lý văn bản đến, đi kịp thời. Công tác văn 

thư, lưu trữ đảm bảo. Công tác đối nội, đối ngoại, phục vụ đảm bảo yêu cầu. Tham 

mưu báo cáo, làm việc với Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh theo Kế hoạch số 

103/KH-TBATANM-CQTT ngày 15/3/2022 của Tiểu Ban an toàn, an ninh mạng 

tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch rà soát lỗ hổng bảo mật, bóc gỡ virus, mã độc tại cơ 

quan. 

- Tổ chức cán bộ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán 

bộ giai đoạn 2021 -2026 (thực hiện rà soát năm 2022) và xây dựng quy hoạch cán 

bộ giai đoạn 2026 -2031. Thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ứng 

dụng KHCN và TĐC. Triển khai thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022 do Bộ 

KH&CN tổ chức. Tham gia góp ý 05 văn bản liên quan đến công tác cán bộ. Thành 

lập Hội đồng xét nâng lương và các chế độ, chính sách đối với công chức, viên 

chức.  

- Thi đua khen thưởng: Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở; Sửa 

đổi QC TĐKT; Cung cấp thông tin, số liệu xây dựng báo cáo và tham gia ý kiến vào 

dự thảo tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí 

thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II”; cập nhật thông tin 

công tác TĐKT các cá nhân của sở hiện tại từ năm 2015 đến nay trên phần mềm 

quản lý 

- Cải cách hành chính:  Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn hoá 60 quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở năm 2022. Hoàn 

thành rà soát 13/60 TTHC, kiến nghị được 08 phương án đơn giản hoá. Báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Công tác kế hoạch - tài chính: 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 

Hoàn thiện thủ tục BHXH cho 01 lao động hợp đồng nghỉ hưu. Thẩm định kinh phí 
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các đề tài, dự án, 03 nhiệm vụ KH&CN năm 2022 (tổng đạt 09/09 nhiệm vụ). Tiếp 

tục phối hợp giám sát sửa chữa trụ sở Sở. 

- Các nội dung khác: Kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn 

xây dựng nông thôn mới và thực hiện hỗ trợ 01 dự án liên kết nuôi vịt bầu cổ xanh 

quy mô 500 con giống. Hoàn thiện báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

giai đoạn 2016-2021 phục vụ Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc 

Kạn. Xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đăng ký huấn luyện 

DQTV năm 2022.  

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

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

a) Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ  

- Sản xuất giống nấm: Sản xuất được 350 kg (1.650/4.000 kg) giống nấm cung 

ứng cho các hộ nuôi trồng nấm. 

- Sản xuất, nuôi trồng nấm thương phẩm: Sản xuất được 2.000 bịch nấm Sò 

(7.000/15.000) bịch nấm các loại. 

- Lưu giữ một số nguồn gen trong phòng nuôi cấy mô: Tiếp tục duy trì các bịch 

cây lan Kim Tuyến, lan Hồ Điệp trong phòng thí nghiệm. Nhân giống được  40 bịch 

chồi (80/300) bịch chồi lan Hồ Điệp, 20 bịch lan kim tuyến (80/300) bịch chồi bịch 

lan Kim Tuyến. 

- Thử nghiệm nhân giống Dâu Tây invitro: Nhân nhanh 30/50 bịch chồi. 

- Thử nghiệm nhân giống Khoai lang Ngân Sơn: Vào mẫu 10 bịch mẫu (35/50) 

bịch Khoai lang. 

- Thử nghiệm mô hình trồng rau má bằng phương pháp thủy canh: Cấy giống, 

nuôi thử nghiệm 02 giàn. 

- Chăm sóc, duy trì, dịch vụ các loài lan rừng: Tưới nước, bón phân, phòng trừ 

sâu bệnh. 

- Dự án: “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm 

dược liệu Linh Chi (Ganoderma lucidum), nấm Vân Chi (Trametes versicolor) từ 

nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây Keo tại tỉnh Bắc Kạn” triển khai các nội dung 

theo tiến độ đã được phê duyệt. Cụ thể: Nội dung xây dựng mô hình nuôi trồng nấm 

Linh Chi, Vân Chi từ nguyên liệu thân, cành, ngọn, mùn cưa cây Keo đã sản xuất 

được 2.200 bịch nấm Vân Chi, 4.500 bịc nấm Linh Chi; sơ chế các sản phẩm nấm 

Linh Chi, Vân Chi để chế biến các sản phẩm Nấm Linh Chi khô thái lát, trà túi lọc: 

nấm Linh Chi, Vân Chi, nấm Linh Chi, Vân Chi nguyên cái; đang hoàn thiện 11 

mẫu bao bì, nhãn mác. 

- Đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm 

chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn”: Tiếp tục 

thực hiện nội dung tối ưu các điều kiện ảnh hưởng tới quá trình lên men quy mô 

20l/mẻ trong bình tam giác. 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ huyện Chợ Đồn thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu và phát triển cây Đào toáng tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn” đúng 

tiến độ đã được phê duyệt. 

b) Công tác dịch vụ khoa học và công nghệ 



 

7 

 

 

- Kiểm định cột đo xăng dầu: 05 cột (đã kiểm định 22/180 cột) 

- Kiểm định cân: 10 chiếc (đã kiểm định 12/170 chiếc); 

- Đo điện trở tiếp địa: 32 đơn vị (đã thực hiện đo 42/45 đơn vị). 

- Ký hợp đồng tư vấn liên kết với 04 hợp tác xã, trong đó có Hợp tác xã Hà 

Giang thực hiện “Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà sinh sản”, 

Hợp tác xã Phương Đông thực hiện “Dự án chuỗi liên kết nuôi vịt siêu thịt thương 

phẩm”, Hợp tác xã Thành Đạt thực hiện “Dự án liên kết xây dựng vùng nguyên liệu 

và tiêu thụ sản phẩm bí xanh trên địa bàn huyện Ngân Sơn”, Hợp tác xã Thành 

Công thực hiện dự án “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm Sò, nấm 

Mộc nhĩ”. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Lãnh đạo Sở tập trung, thống nhất trong chỉ đạo điều hành; các phòng, đơn vị 

và toàn thể công chức, viên chức chủ động, tích cực tham mưu triển khai, thực hiện 

các nhiệm vụ, hoàn thành theo kế hoạch.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác quản lý khoa học: Chưa thực hiện thanh lý hợp đồng được một số đề 

tài, dự án đã quyết toán tài chính (gồm Văn hóa du lịch, Chè hoa vàng, Dược liệu, 

Cây trồng hàng hóa) do phải xử tài sản hình thành trong quá trình thực hiện dự án. 

- Nhiệm vụ tài chính: Việc xử lý tài sản hình thành của đề tài, dự án còn gặp 

nhiều khó khăn. 

IV. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 5 năm 2022 

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

a) Các đề tài, dự án chuyển tiếp (23 cấp tỉnh, 02 quốc gia, 03 NTMN):  

- Tăng cường bám nắm tình hình thực hiện các đề tài, dự án tại các địa bàn 

triển khai thực hiện theo tiến độ, nội dung đã được phê duyệt. 

- Tham mưu xử lý dừng thực hiện dự án Chuối tây: Xác định tình hình sử dụng 

kinh phí, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý dừng thực hiện. 

- Kiểm tra tiến độ định kì, đột xuất các đề tài, dự án: Cơ chế tự chủ, Pháp chế, 

Sâu bệnh hại cây hồng không hạt, Bí xanh thơm, Thiên tai Ba Bể, Gisonline, Hệ 

thống thông tin ngành nông nghiệp... 

 - Nghiệm thu cấp tỉnh 02 đề tài, dự án: Cơ chế tự chủ, Tinh dầu quýt. 

- Phối hợp xử lý tài sản, tài chính để thanh lý hợp đồng các ĐTDA đã quyết 

toán kinh phí: Dược liệu, Chè hoa vàng, cây trồng hàng hóa, Văn hóa - Du lịch, Lê, 

Bưởi Diễn, Mận Ba Bể; quyết toán kinh phí 03 đề tài, dự án đã nghiệm thu (Chè 

hàng hóa, Mơ vàng, Cam sành NTMN). 

b) Các nhiệm vụ thực hiện từ năm 2022 (09 ĐTDA cấp tỉnh, 03 dự án NTMN) 

- Ký kết Hợp đồng thực hiện dự án NTMN Chè shan tuyết Chợ Mới và 08 đề 

tài, dự án cấp tỉnh. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh dừng thực hiện dự án Trồng, chế biến dược liệu 

cát sâm, đảng sâm. 
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c) Các nhiệm vụ khác 

- Tham mưu họp các Hội đồng KH&CN tư vấn, xác định nhiệm vụ cấp tỉnh, 

cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. 

- Hoàn thiện dự thảo Báo cáo  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-

NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát 

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”của 

tỉnh. 

d)  Khoa học và công nghệ cơ sở: 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. Hoạt động thông tin tư liệu - sở hữu trí tuệ - an toàn bức xạ; công nghệ - 

thị trường công nghệ 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ Chương trình 

tài sản trí tuệ đến năm 2030 của tỉnh Bắc Kạn, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh. 

- Tiếp tục xây dựng chuyên mục KH&CN; viết, thu thập tin, bài về KH&CN 

đăng trên trang website của Sở đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền 

ngày SHTT, ngày ĐMST, ngày khoa học và công nghệ Việt Nam v.v. 

- Triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công 

nghệ, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp ĐMST, ATBXHN theo kế hoạch. 

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung đối ứng dự án Chỉ dẫn địa 

lý bí xanh thơm Bắc Kạn. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng Xét đề tài, sáng kiến cấp tỉnh đợt 1. 

3. Công tác thanh tra 

- Tiến hành thanh tra dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển 

vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn” theo kế hoạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng, công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. 

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

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các kết quả triển khai sau khi 

hội thảo và đào tạo tính toán đánh giá đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp 

(TFP). 

- Triển khai kiểm tra đo lường, chất lượng xăng, dầu theo Kế hoạch số 35/KH-

KHCN ngày 13/4/2022. 

- Thực hiện các nhiệm vụ vể An toàn bức xạ. 

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

tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

5. Công tác văn phòng, kế hoạch tài chính 

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

Khung kế hoạch năm 2022. 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 
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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 chuyển về trụ sở làm việc chính sau khi hoàn 

thành sửa chữa. 

- Tổ chức cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

và đơn vị sự nghiệp trực thuộc khi đầy đủ các điều kiện. 

- Công tác cải cách hành chính: Đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện theo Kế 

hoạch; tiếp tục phối hợp chuẩn hoá quy trình nội bộ TTHC của Sở; theo dõi sát sao 

các hồ sơ giải quyết TTHC, nâng tối đa mức độ ứng dụng DVC trong giải quyết hồ 

sơ lên mức độ 4 và tăng cường sử dụng dịch vụ BCCI trong nhận, trả hồ sơ. 

- Thi đua khen thưởng: Xây dựng tiêu chí thi đua, khen thưởng 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. Tiếp tục xử lý tài sản đề tài, dự án. Thanh quyết toán kinh phí 

03 đề tài, dự án đến hạn.  

6. Công tác ứng dụng KH-CN và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Tập trung sản xuất các loại giống nấm cung ứng cho các HTX nuôi trồng, tổ 

chức sản xuất nấm thương phẩm các loại theo kế hoạch giao năm 2022; 

- Tiếp tục nhân giống cây hoa lan nuôi cấy mô; 

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

trang thiết bị. 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm dịch vụ huyện Chợ Đồn thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu và phát triển cây Đào toáng tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn” 

 - Tiếp tục thực hiện theo tiến độ Dự án: “ Ứng dụng công nghệ sinh học xây 

dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi (Ganoderma lucidum), nấm Vân 

Chi (Trametes versicolor) từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây Keo tại tỉnh Bắc 

Kạn” và Đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử 

nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn”; 

- Tư vấn giúp các HTX thực hiện các dự án liên kết sản xuất. 

Trên đây là Báo cáo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh và nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban GĐ Sở; 

- Các ĐV Khối VHXH; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT, VP. 
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