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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh  
----- 

Thời gian qua, việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của 

cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của 

ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được nâng lên. Các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ bước đầu cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những 

kết quả nghiên cứu có giá trị được triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực 

trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, khoa học xã hội, kỹ thuật và công nghệ. 

Một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đổi mới công nghệ 

để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó, dần hình thành một số vùng 

sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng,  

lợi thế của địa phương; góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân 

và nông thôn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ 

còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thu hút được các nguồn lực ngoài 

ngân sách. Việc triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu một số đề tài, 

dự án khoa học công nghệ chậm được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, hiệu quả 

kinh tế còn thấp. Một số nhiệm vụ đề xuất, đặt hàng chưa xuất phát từ nhu cầu 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các ngành, địa phương.  

Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền chưa tập trung, quyết liệt 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ tại địa phương; chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển 

kinh tế - xã hội. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức về sản xuất hàng hóa còn chậm đổi mới, chưa mạnh dạn dám nghĩ, dám làm. 

Các địa phương chưa quan tâm bố trí, huy động, lồng ghép nguồn lực để duy trì, 

nhân rộng kết quả các đề tài, dự án. Một số đề tài, dự án chưa đáp ứng xu thế phát 

triển và tình hình thực tế của địa phương. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa 

phương có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả… 
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Trong thời gian tới, để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, duy trì và nhân rộng 

có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập 

trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 

của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 

5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

6 (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 và Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 26 tháng 7 năm 2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư đến 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động 

của hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác nghiên cứu, triển khai, ứng 

dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu 

đối với việc nghiên cứu, ứng dụng, duy trì và nhân rộng các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ; chỉ đạo tổ chức ứng dụng, kịp thời nhân rộng kết quả các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu vào sản xuất, đời sống để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

3.1. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và các 

giải pháp trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 

năm 2030; kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ 

tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ 5 năm 2021 -2025 và 

hằng năm của tỉnh phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

3.2. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng kết quả 

các chương trình khoa học và công nghệ để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh. Tập trung ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến 

các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề xuất đặt 

hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đảm bảo các nhiệm vụ được đề xuất đặt 

hàng xuất phát từ thực tiễn của các ngành, địa phương, gắn với Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, 

hiệu quả, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong triển khai các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

pháp luật trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xử lý vi 

phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong việc 

quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
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3.3. Chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất. Đảm bảo nguồn ngân sách 

hợp lý chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm theo quy định của pháp 

luật. Huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài đầu tư 

cho phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn. 

4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh rà 

soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới 

công nghệ vào sản xuất; tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tại các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền.  

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện nội 

dung của Chỉ thị này, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơ kết, 

tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện chỉ thị này. 

5.2. Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức phổ 

biến, quán triệt, chỉ đạo tuyên truyền nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, đảm bảo 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.  

5.3. Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực 

hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy và điện tử 

- Ban Bí thư Trung ương (báo cáo), 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phương Thị Thanh 

 

 


		2022-11-17T13:56:48+0700




