
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  198 /QĐ-SKHCN Lạng Sơn, ngày 20  tháng  12  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ thường xuyên  

theo chức năng năm 2020 của đơn vị sự nghiệp trực thuộc  
Sở Khoa học và Công nghệ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của  Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập; 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng tư vấn xét 

duyệt thuyết minh và dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; thuyết minh và dự toán chi tiết 

các nhiệm vụ; 

Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ thường xuyên 

theo chức năng năm 2020 đối với Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công 

nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, 

chất lượng sản phẩm có trách nhiệm triển khai thực hiện các danh mục nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng năm 2020 nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành. 



Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám 

đốc Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng 

sản phẩm và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

                         
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu VT, KHTC. (Đã ký) 
  
  
 Nguyễn Thị Hà 
  



PHỤ LỤC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG NĂM 2020 TRUNG 
TÂM ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ ĐO LƯỜNG, CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM 
(Kèm theo Quyết định số  198 /QĐ-SKHCN ngày 20  tháng 12  năm 2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
ĐVT: 1.000đ 

 
Kinh phí thực hiện 

STT Tên nhiệm vụ 
 

Tổng số 
Nguồn 

ngân sách 
Nguồn thu 

cân đối 
Nguồn đối 

ứng 

1 2 3=4+5+6 4 5 6 
 
1 

Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 
dài hạn, hàng năm và triển 
khai thực hiện, tổ chức, theo 
dõi, đánh giá, tổng kết, báo 
cáo định kỳ về hoạt động của 
đơn vị; Hành chính, quản trị: 
Quản lý tổ chức bộ máy và 
quản lý nhân lực theo quy định 
của pháp luật, duy trì các hoạt 
động chuyên môn; cung ứng 
vật tư, nguyên vật liệu, năng 
lượng, văn phòng phẩm cho 
hoạt động chung; công tác văn 
thư, lưu trữ; công tác bảo vệ, 
an ninh, trật tư; phòng cháy 
chữa cháy; duy trì hoạt động 
Đảng, Đoàn thể trong cơ 
quan,…  

        
295.000  

         
295.000  

    

2 

Quản lý, duy tu, sửa chữa, 
thay thế, bảo dưỡng, hiệu 
chuẩn, khai thác, vận hành, sử 
dụng hệ thống máy móc, thiết 
bị của phòng thí nghiệm, 
phòng thử nghiệm, phòng 
kiểm định - hiệu chuẩn. 

        
243.700  

         
243.700  

    

3 

Duy trì bộ giống trong phòng 
thí nghiệm và nhân  giống cây 
sa nhân tím để xây dựng mô 
hình năm 2020 

        
214.110  

         
214.110  

    

4 

Nhân giống khoai tây bằng 
công nghệ nuôi cấy mô tế bào 
trong phòng thí nghiệm và 
Xây dựng mô hình sản xuất 
khoai tây cấp giống gốc (khí 
canh), Siêu nguyên chủng, 
Nguyên chủng tại Lạng Sơn. 

        
296.788  

         
248.788  

  
48.000  

  



5 
Chăm sóc, duy trì vườn thực 
nghiệm  

        
158.300  

           
93.300  

          
65.000  

  

6 
 

Duy trì và tiếp tục thử nghiệm 
giống mới nấm Đông trùng hạ 
thảo đạt chất lượng 

        
224.800  

         
124.800  

       
100.000  

  

7 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm đặc trưng của 
các phường, xã trong địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

        
299.250  

         
299.250  

    

8 

Xây dựng mô hình hỗ trợ phát 
triển sản xuất tại một số xã 
nông thôn mới, khó khăn, biên 
giới trong tỉnh Lạng Sơn năm 
2020 

        
582.714  

         
443.214  

  139.500 

9 

Duy trì chuẩn đo lường, Kiểm 
định các phương tiện đo  phục 
vụ công tác thanh tra, kiểm 
tra, tổ chức Kiểm định hiệu 
chuẩn các phương tiện đo, thử 
nghiệm điện và làm các nhiệm 
vụ khác khi được phân công 

        
797.074  

         
557.074  

       
240.000  

  

10 

Duy trì Phòng thử nghiệm - bộ 
phận Hóa – vi sinh, vật liệu 
xây dựng, mũ bảo hiểm.  Duy 
trì phòng thử nghiệm theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và 
bộ phận thử nghiệm chuyên 
nghành xây dựng LAS-XD 
1172 và làm các nhiệm vụ 
khác khi được phân công. 

        
378.490  

         
288.490  

          
90.000  

  

11 

Trưng bày, giới thiệu thiết bị, 
công nghệ, sản phẩm khoa học 
công nghệ tại các sự kiện liên 
quan đến hoạt động khoa học 
công nghệ và các hội chợ, 
triển lãm. 

        
100.000  

         
100.000  

    

 Tổng cộng  
     

3.590.226  
      

2.907.726  
       

543.000  
      

139.500  
 

(Ba tỷ, năm trăm chín mươi triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng./.) 
Trong đó: 
 - Ngân sách nhà nước:     2.907.726.000 đồng. 
 - Thu từ các hoạt động:        543.000.000 đồng. 
 - Nguồn đối ứng:                                                           139.500.000 đồng 
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