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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác  

chuyên môn tháng 02 triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2021 

 

 

Ngày 26/02/2021, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác chuyên 

môn đánh giá công tác tháng 02 triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021. 

Sau khi nghe lãnh đạo các phòng, đơn vị báo cáo công tác tháng 02, đề xuất triển 

khai nhiệm vụ tháng 3 và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Giám đốc Sở kết luận và 

chỉ đạo như sau: 

Nhất trí với báo cáo đánh giá công tác tháng 02/2021 của các phòng, đơn vị; mặc 

dù là tháng Tết Nguyên đán nhưng các phòng, đơn vị đã cố gắng tập trung hoàn thành 

nhiệm vụ được giao.  

Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ năm kế hoạch, trong tháng 3: yêu cầu các 

phòng, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Phòng Quản lý Khoa học 

- Đôn đốc tiến hành nghiệm thu xong trong tháng 3 đối với các đề tài, dự án 

đã đấn hạn: Bưởi Diễn, Văn hóa du lịch; Khẩn trương ký hợp đồng đối với các đề 

tài, dự án đã được phê duyệt; làm việc về dự án Chuối Tây. 

- Triển khai đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2022 và Chương trình NTMN. 

- Xây dựng kế hoạch làm việc về khoa học vàc công nghệ cơ sở: UBND thành 

phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn, huyện Ngân Sơn, huyện Na Rì. 

- Xây dựng dự thảo Quyết định  sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-

UBND để xin ý kiến, hoàn thiện trình UBND tỉnh. 

2. Phòng quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

- Kế hoạch phát triển doanh nghiệp KH&CN: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 

KH&CN về thủ tục theo quy định. 

- Sớm triển khai chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (phối hợp với các 

ban, ngành trong việc Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh…). 

- Xem xét lại nguồn phóng xạ của thiết bị do Chi cục TĐC quản lý, có thể 

nghiên cứu bàn giao thiết bị cho Trung tâm để sử dụng. 

3. Thanh tra Sở 

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra Dự án Lê. 

- Phần mềm theo dõi do Thanh tra tỉnh cung cấp, trao đổi lại với mức giá 

đồng ý cho mua là 10 triệu đồng. 

- Nghiên cứu triển khai kê khai tài sản thu nhập. 
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4. Văn phòng Sở 

- Bám sát kế hoạch CCHC để đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện ngay từ 

đầu năm, kịp thời xử lý những khó khăn, tồn tại. 

- Tiếp tục đôn đốc xử lý kết luận thanh tra. Hết tháng 3/2021 tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. 

- Tham mưu họp bàn phương án xử lý tài sản rau công nghệ cao. 

- Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối thực hiện xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Kạn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Rà soát lại danh mục đầu tư công để triển khai theo các văn bản hướng dẫn. 

5. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN  ISO 9001:2015 cấp xã. 

- Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai,thực hiện nghiên cứu tăng yếu tố 

năng suất tổng hợp (TFP) và đáng giá tác động của khoa học và công nghệ đối với 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

6. Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 

- Tập trung đôn đốc 02 đề tài/dự án do đơn vị chủ trì thực hiện. 

- Xem xét nhu cầu của  Công ty MISAKI để cung cấp sản phẩm nấm, mộc 

nhĩ. 

7. Đề nghị các phòng, đơn vị: Chủ động viết tin bài cho trang thông tin điện 

tử của Sở 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban công tác chuyên 

môn tháng 02. Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                Hoàng Minh Tuấn 

Gửi bản điện tử: 

- Ban GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Phòng CNCN đăng tải trên Website; 

- Lưu: VT, VP. 
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