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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /KH-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và 

đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 

 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về  Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân 

trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Quán triển và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo Chỉ 

thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và 

đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu 

Bám sát chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện mục tiêu kép về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế  với tinh thần “ khó khăn gấp 

đôi thì cố gắng gấp ba” nhằm duy trì phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trong thời gian có dịch và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thúc đẩy nền 

kinh tế phát triển mạnh sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi. 

II. Nội dung nhiệm vụ 

1. Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 

- Tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền,vận động cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 

Covid-19 theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thực hiện Chỉ thị 

số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu, hỗ trợ phát triển các sản phẩm phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng các giải 

pháp trực tuyến phục vụ kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giáo dục, y tế, tài chính, 

ngân hàng và quản trị sản xuất; Tăng cường sử dụng các nền tảng, phương pháp 

họp, hội nghị trực tuyến, văn phòng làm việc trực tuyến đảm bảo các hoạt động, 
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kế hoạch của ngành được triển khai đúng tiến độ trước bối cảnh dịch Covid- 

diễn biến phức tạp. 

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 

tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

và ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo quốc 

gia). 

2. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

- Năm bắt, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm là khó khăn 

trước mắt do tác động của dịch Covid-19 để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ 

các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ, giải pháp phục vụ ngành y tế, giáo dục; các sản phẩm, giải pháp đảm 

bảo an toàn, an ninh mạng;  

- Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh triển 

khai các giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động sản 

xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hỗ trợ tra cứu thông 

tin, hoàn thiện sáng chế; Tiếp tục thực hiện tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, 

tổ chức đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; Nghiên cứu triển khai thực 

hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy 

mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ để nâng cao 

năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch dụ trên 

thị trường; Đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ nâng cao trình độ và năng 

lực công nghệ của doanh nghiệp, của ngành, lĩnh vực và địa phương; 

- Đẩy nhanh việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, 

doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, nông sản phục vụ xuất khẩu; 

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, 

đảm bảo đo lường, nhằm sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong 

và sau khi hết dịch Covid-19; 

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành khoa học 

và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về mốt số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025. 
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Triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 

và giai đoạn 2021-2025 bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Khoa học và 

Công nghệ và các nội dung được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ, quy 

hoạch của tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả theo kế hoạch đề ra, báo cáo 

kết quả định kỳ về Sở Khoa học và Công nghệ. 

 2. Phòng kế hoạch Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp và thực 

hiện báo cáo lồng ghép trong các báo cáo định kỳ hoặc báo cáo riêng theo yêu 

cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 

21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và 

công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an 

sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. 

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc tổ chức thực hiện./.    

  

  Nơi nhận: 

- Bộ KH&CN, UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT Sở; 

- Lưu: VT, KHTC . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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