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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp với các phòng, đơn vị về  đánh giá 

nhiệm vụ công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch 

 

 

Từ ngày 20-27 /01/2021, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp giữa Ban Giám 

đốc với các phòng, đơn vị về  đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 01 triển khai 

nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Sau khi nghe lãnh đạo các phòng, đơn vị báo cáo công tác tháng 01 năm 2021, 

đề xuất triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới và ý kiến của Phó 

Giám đốc Sở, Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo như sau: 

Nhất trí với báo cáo đánh giá công tác tháng 01/2021 của các phòng, đơn vị. Để 

hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, trong thời gian tới, yêu cầu các phòng, đơn vị tập 

trung thực hiện một số nội dung sau:  

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu công tác cán bộ: Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2021-2026; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm 

chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Trung tâm. Phối hợp rà soát lại vị trí việc 

làm đối với viên chức Trung tâm. Đảm bảo các chế độ chính sách đối với công 

chức, viên chức, người lao động theo quy định. 

- Phối hợp cùng các phòng, đơn vị rà soát lại khung nhiệm vụ kế hoạch để kịp 

thời điều chỉnh. 

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, quyết toán kinh phí các đề tài, dự án; tham 

mưu có kế hoạch chi thường xuyên theo theo quý, tăng cường tiết kiệm chi; tiếp 

tục tham mưu xử lý tài sản dự án Rau công nghệ cao; trình phương án xử lý nhà, 

đất Trạm Đồn Đèn gửi Sở Tài chính; Tăng cường công tác theo dõi, quản lý tài sản 

của cơ quan, xem xét đề xuất mua phần mềm kế toán. 

- Đôn đốc các phòng thực hiện phân loại, nộp tài liệu lưu trữ năm 2020. Thực 

hiện tiêu hủy tài liệu hết hạn theo quy định. 

- Tiếp tục đôn đốc nộp thu hồi các khoản sau kết luận thanh tra và báo cáo 

UBND tỉnh những khoản không thể thu hồi, xử lý. 

- Chỉnh trang lại khuôn viên cây xanh, sắp xếp khu vực để xe cho phù hợp. 

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch và triển khai công tác CQĐT, CCHC, Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp sở; tham mưu tổ chức cuộc thi sáng kiến CCHC của Sở.  

2. Phòng Quản lý Khoa học 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề tài/dự án triển khai mới năm 2021, 

khẩn trương tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt; đôn đốc hoàn 

thiện hồ sơ đề tài cấp Quốc gia. Công tác tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện các biên bản 
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xét duyệt cần khẩn trương hơn; chuyên viên theo dõi cần tổng hợp các nội dung 

cần đầy đủ, chính xác, nhanh gọn… 

- Công tác kiểm tra các nhiệm vụ cần thực hiện kết thúc trước trong tháng 11 

để văn phòng có khối lượng, rà soát, đối chiếu kinh phí. 

- Tập trung thăm nắm các đề tài/dự án đang triển khai thực hiện, xử lý những 

khó khăn, tồn tại, vướng mắc đối với các đề tài dự  án (Cây dược liệu đã trình xử 

lý, Chuối Tây; cây trồng hàng hóa, Hoài sơn, địa hoàng…); Tham mưu tổ chức 

làm việc 3 bên đối với đề tài Gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột; đề xuất kịp thời hướng 

xử lý, tháo gỡ; phối hợp với Văn phòng sở thanh, quyết toán kinh phí các đề tài/dự 

án. 

- Hoàn thiện hồ sơ để thẩm định đối với đề tài: Đánh giá  giống quýt, Lúa đặc 

sản;tham mưu nghiệm thu các đề tài, dự án đến hạn. 

- KH&CN cơ sở: tăng cường thăm nắm các HTX để có định hướng trong thực 

hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

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

sau tết Nguyên Đán đề họp thông qua. 

3. Phòng quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

Ngoài các nhiệm vụ theo khung kế hoạch, cần tập trung một số nội dung: 

- Cần tham mưu nâng cao chất lượng, thẩm định chuyên sâu về công nghệ đối 

với các dự án. 

- Tham mưu phát triển doanh nghiệp KH&CN theo các văn bản hướng dẫn; 

xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN trong thời gian tới. 

- Công tác thông tin: Tham mưu đưa vào Quy chế quản lý trang website của 

Sở, quy định số lượng bài viết của các phòng, đơn vị để đăng tải; nâng cấp trang 

website của Sở.   

- Nghiên cứu tham mưu viết lịch sử ngành KH&CN tỉnh 

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành trong việc triển khai chương trình 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân 

tỉnh…) 

- Tham mưu kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng ngừa  sự cố ATBX  của tỉnh; rà 

soát lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Khoa học để xây dựng Chỉ dẫn địa lý Miến 

dong Bắc Kạn và Vịt bầu cổ xanh thuộc đề tài, dự án KH&CN. 

- Rà soát, kiến nghị với Bộ KH&CN về việc đơn giản hóa thủ tục trong việc 

cấp giấy chứng nhận về chỉ dẫn, truy suất… 

- Phối hợp với Chi cục TĐC để lựa chọn sản phẩm chủ lực thực hiện truy suất 

nguồn gốc. 

4. Thanh tra Sở 

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch năm 2021. 
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- Làm việc với Thanh tra tỉnh, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho thanh tra về 

phòng chống tham nhũng trong năm 2021 tại Sở. 

- Tiếp tục tăng cường tham mưu về công tác pháp chế; tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật. 

5. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Thực hiện Kế hoạch truy xuất nguồn gốc, tham mưu lựa chọn những sản 

phẩm có quy mô lớn để thực hiện; lựa chọn những sản phẩm ưu tiên, trong đó tập 

trung các sản phẩm xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu (nghệ, miến dong, gừng trồng, 

mơ); theo hướng phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện.  

- 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 nhập quốc tế giai đoạn đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 

23/7/2019 của UBND tỉnh cần lựa  chọn nội dung để tổ chức hội thảo và tập huấn 

nghiệp vụ về đo lường cho doanh nghiệp, HTX trên địa bàn cho phù hợp. 

- Trong công tác kiểm tra cần tăng cường hướng dẫn, tư  vấn, nhắc nhở, hỗ 

trợ doanh nghiệp. 

- Tăng cường hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong 

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

ISO 9001:2015 cho các cơ quan cấp tỉnh và thành phố và cử công chức, chuyên gia 

hướng dẫn, tập huấn cho các huyện. 

- Tiếp tục đưa các danh mục thiết bị vào kiểm định: đồng hồ nước lạnh, thiết 

bị y tế… 

- Tập trung thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động tại Quyết 

định số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh. Xây dựng 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 

- Về cơ sở vật chất: Rà soát lại trang thiết bị cần đầu tư trong giải đoạn trước 

mắt, xác định những hạng mục cốt lõi, cần nâng cấp. Thiết bị thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng đầu tư trọng điểm, lựa chọn máy móc có tần suất thực 

hiện cao. Việc sửa chữa lại trụ sở cần phối hợp với Văn phòng để làm việc với Sở 

Tài chính, Sở xây dựng tách hạng mục đầu tư của Trung tâm riêng và chi từ nguồn 

thường xuyên (dưới 500 triệu). Các hạng mục nhỏ cần sửa chữa thường xuyên 

Trung tâm tự cân đối nguồn thu của đơn vị. 

- Về công tác ứng dụng, chuyển giao: Định hướng giảm nghiên cứu cơ bản, 

tập trung tiếp cận quy trình mới hoặc một khâu trong quy trình nào đó. Tăng cường 

học tập các đơn vị có quy trình, công nghệ cao. Hằng năm, nghiên cứu đề xuất 

thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ theo hướng 

tham gia là đơn vị chủ trì hoặc là đơn vị phối hợp, chuyển giao khoa học kĩ thuật 

đối với các đề tài, dự án do các đơn vị khác làm chủ trì. Trước mắt thực hiện tốt, 

đảm bảo chất lượng các đề tài, dự án đang triển khai và phối hợp triển khai; làm 
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việc với Ban Dân tộc và một số đơn vị khác để tham gia một số nội dung trong các 

dự án mà Trung tâm có khả năng thực hiện. 

- Về công tác dịch vụ: Các sản phẩm nấm (linh chi, vân chi…) và các sản 

phẩm có thế mạnh của Trung tâm cần tăng cường liên kết với các hợp tác xã và các 

đơn vị khác để đẩy mạnh đơn hàng. Trong thời gian tới, tìm hiểu, đăng kí một số 

loại nấm là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Công tác dịch vụ chuyển dịch dần sang xu 

thế dịch vụ tư vấn là chủ yếu. Để thực hiện tốt dịch vụ tư vấn, viên chức Trung tâm 

cần tự học tập, trang bị kiến thức sâu rộng để mở rộng các lĩnh vực tư vấn. 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp cuộc họp giữa Ban Giám 

đốc với các phòng, đơn vị về  đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 01 triển khai 

nhiệm vụ theo kế hoạch. 

 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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