
1 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  32  /KH-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  25 tháng 4 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

 Thực hiện Chương trình số 118-CTr/TU, ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế bển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch 
thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Cụ thể hóa và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp 
thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 36-
NQ/TW bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tính thực tế của cơ quan, đơn vị. 

 2. Yêu cầu:  Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW phải 
gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; 
chủ động, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện. 

 II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển bền 
vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội 

Tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức và  người lao động trong cơ 
quan, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của biển, đại dương, về 
chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và 
Nhà nước ta; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường 
hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

a) Triển khai có hiệu quả kế hoạch nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ 
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b) Khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, 
công nghệ sạch vào phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

c) Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 

d) Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế 
và khu vực để phát triển nguồn lực, cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ 
hiện đại vào các ngành bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu,… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ 
xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

2. Giao các phòng chuyên môn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 
thực hiện: 

- Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành chủ trì tham mưu thực 
hiện nội dung a mục 2, đăng tải những nội dung tuyên truyền nội dung c mục 2 trên 
trang web của cơ quan. 

- Phòng Quản lý Khoa học chủ trì phối hợp Trung tâm ứng dựng phát triển 
khoa học- công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tham mưu thực hiện nội 
dung b và d mục 2;  

Định kỳ đề nghị các phòng được giao chủ trì báo cáo kết quả thực hiện gửi 
Văn phòng Sở, Cấp ủy Chi bộ Sở để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                      
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, VP (HTH).              

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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