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Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01, 

kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020 
 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2020 

 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

 Quản lý và theo dõi 37 đề tài dự án, trong đó: 01 đề tài thuộc chương trình 
Nông thôn miền núi; Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 19; lĩnh vực 
xã hội - nhân văn 08; lĩnh vực y dược: 03; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ là 06. 

Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện và quyết toán kinh phí 02 đề tài đã 
kết thúc; Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN đặt 
hàng đợt 1 năm 2020; Cấp kinh phí thanh quyết toán thực hiện các đề tài, dự án 
năm 2019; Kiểm tra tiến độ thực hiện 02 đề tài, dự án. 

2. Công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân 

Tham mưu góp ý tham gia thẩm định, có ý kiến về mặt công nghệ kịp thời, 
đúng tiến độ đối với hồ sơ của 02 dự án đầu tư, các quy hoạch chi tiết của các dự 
án xây dựng đô thị. 

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực 
hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thẩm định kịp 
thời, đúng tiến độ 02 hồ sơ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán 
trong y tế. 

3. Hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: 

Công tác sở hữu trí tuệ: Tư vấn về thủ tục xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu được 02 nhãn hiệu thông thường; 
Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 năm 2019 đã nghiệm thu 07 thực hiện  dự  
án, quyết toán tiến độ 16 dự án; Hoàn thành dự thảo chiến lược sở hữu trí tuệ đến 
năm 2030. Thực hiện các nhiệm vụ nghiệm thu khối lượng công việc và xác định 
kinh phí thực hiện năm 2019. 

Công tác sáng kiến:  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công 
nhận 16 sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019. Tiếp nhận đề xuất 
công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2020. 

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc 
thi sáng tạo Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng sơn lần thứ XII năm 
2020. 
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Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tham mưu xây dựng 
cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái nghiệp đổi mới sáng tạo 
năm 2020. 

4.  Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Công tác tiêu chuẩn, chất lượng:  

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Tiếp nhận và cấp đăng ký 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do các cá nhân, tổ chức nhập khẩu cho 26 lô 
(từ lô 001-026), trong đó: Đồ chơi trẻ em 10 lô; Thép 03 lô; Đồ điện các loại 12 lô; 
01 lô hủy đăng ký 

Về Dự án năng suất chất lượng: Tham mưu cho BĐH dự án ban hành Kế 
hoạch triển khai Dự án: ”Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-
2020” năm 2020. 

Công tác quản lý đo lường:  

 Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tiến hành kiểm tra Nhà nước 
về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn và các 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 
dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; 

Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối chứng. Tổng số mã cân sử 
dụng tháng 01/2020 là: 1.307 mã cân, trong đó mã cân đúng là 1.285, mã cân sai 
là 22, chiếm tỷ lệ 1,68%.  

5. Về công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ  

Phối hợp với Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ ứng dụng trong đời sống, 
sản xuất theo kế hoạch. 

6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 
tham nhũng: 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa năm 2020; Tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng và gjhi nhãn 
hàng hóa đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh bán buôn, bán lẻ 
hàng đóng gói sẵn và sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Công tác pháp chế: Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác tư pháp 
năm 2020. Thống kê số liệu chính thức công tác tư pháp năm 2019. Bổ sung, cập 
nhật số liệu báo cáo chính thức năm 2019 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Báo cáo công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính năm 2019. 

 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 

 Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động công tác kiểm 
soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) năm 2019 tại đơn vị; Thực hiện đề xuất với Văn phòng UBND tỉnh 
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34 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN để xây dựng kế hoạch rà 
soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  Cung cấp nội dung 
TTHC để niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và cập nhật 
trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Báo cáo Kết quả rà soát TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên cổng dịch vụ công quốc gia gửi 
Văn phòng UBND tỉnh theo quy định; Thực hiện niêm yết 01 TTHC sửa đổi, bổ 
sung về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở KH&CN tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 7. Hoạt động sự nghiệp 

Tiếp tục mô hình sản xuất 200m2 khí canh khoai tây cấp giống gốc; mô 
hình sản xuất 500m2 khoai tây giống cấp siêu nguyên chủng trong nhà kính; Mô 
hình sản xuất 28 sào khoai tây giống cấp Nguyên chủng (Năm 2019). 

Duy trì bộ giống trong phòng thí nghiệm và sản xuất giống cây Sa nhân tím để 
xây dựng mô hình năm 2021; Nhiệm vụ chăm sóc vườn thực nghiệm. Duy trì và 
tiếp tục thử nghiệm giống mới nấm Đông trùng hạ thảo đạt chất lượng. 

Duy trì thường xuyên hoạt động kiểm định, thử nghiệm; Duy trì hoạt động 
thử nghiệm – hoá vi sinh phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ kịp 
thời nhu cầu của người dân, các tổ chức, cá nhân. 

8. Công tác khác 

Phối hợp tổ chức thành công Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, văn 
nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn Xuân Canh tý 2020. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2019, triển 
khai nhiệm vụ năm 2020. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÁNG 2 NĂM 2020 

1. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Tiếp tục quản lý, theo dõi đôn đốc các đề tài, dự án khoa học và công nghệ 
thực hiện theo tiến độ; Tổng hợp các hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân 
thực hiện nhiệm vụ KHCN đặt hàng đợt 1 năm 2020; Tiếp tục cấp kinh phí thực 
hiện cho các đề tài, dự án; Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phân công. 

2. Công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ 
và thị trường công nghệ 

Tham mưu trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số nội 
dung của Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND  ngày 19/4/2018  quy  định  về  
hoạt động  sáng  kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tham gia thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư, 
chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo nhiệm vụ  được giao. Tiếp 
tục hướng dẫn các tổ chức thực hiện ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, tham mưu thực hiện đăng ký chứng nhận Doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ theo quy định. 

 Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về đăng ký xác lập quyền 
bảo hộ SHTT theo quy định.  
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Đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ 
trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ, an 
ninh nguồn phóng xạ theo quy định. 

3. Công tác thông tin, thống kê KHCN 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thông tin, Báo chí tuyên truyền hoạt 
động KHCN theo kế hoạch. 

Triển khai việc chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong 
các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 141/KH-
UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Thực hiện kiểm soát chất lượng  năm 2020 đối với sản phẩm hoa Hồi; Kiểm 
soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường và thực hiện khảo sát 
theo kế hoạch; Tiếp nhận và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
cho cá nhân, tổ chức nhập khẩu; Triển khai Dự án Năng suất và chất lượng theo kế 
hoạch. Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối chứng. 

Tiếp tục phối hợp thực hiện kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và 
ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn và các sản phẩm, hàng hóa thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ dịp sau Tết Nguyên Đán 
2020;  

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định; Tư vấn, hướng 
dẫn xây dựng TCCS, đăng ký MSMV cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Hướng dẫn 
và tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn khi các tổ chức, cá 
nhân yêu. 

Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập biên bản xác định hiện trạng của cột 
bơm xăng dầu và dán tem niên phong số tổng cơ đối với các cửa hàng mới phát 
sinh; 

Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng đến người dân và doanh nghiệp; 

6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 
nhũng. 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng 

Xây dựng kế hoạch triển khai thanh tra liên ngành với nội dung: Thanh tra 
việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong sử dụng thiết 
bị x-quang chẩn đoán y tế; đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng 
trong y tế. Dự kiến triển khai cuộc thanh tra trong quý I - II/2020.  

Công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính: Xây dựng Kế hoạch 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 
2020. 

 Tiếp tục thực hiện cập nhật các Quyết định công bố TTHC của Bộ 
KH&CN và các Bộ liên quan để kịp thời lập hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải 
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quyết của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn gửi Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố TTHC theo quy định (nếu có).  

7. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 

 Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung thuyết minh được 
phê duyệt năm 2020. Đề xuất, các nội dung công việc cần thực hiện để theo dõi, 
đánh giá kết quả mô hình sau khi được hoàn thiện. 

Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý phòng thử nghiệm, kiểm định theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17025:2017; Duy trì phòng thử nghiệm Hóa – vi sinh, hệ thống 
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 và kế 
hoạch tháng 02 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn./. 

 

  Nơi nhận: 

- VP- HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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