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I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2020 

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

Quản lý các 44 đề tài, dự án (mới và chuyển tiếp) theo quy định; Tổ chức 

nghiệm thu kết quả thực hiện và quyết toán kinh phí 01 đề tài đã kết thúc; Triển 

khai các thủ tục rà soát hồ sơ, thẩm định kinh phí thực hiện 7 nhiệm vụ KHCN đặt 

hàng đợt 1 năm 2020 và 03 nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Kiểm tra 02 tiến độ thực hiện đề tài dự án 

khoa học và công nghệ. 

Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện 

Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn  giai đoạn 2019 - 2020, 

định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổng hợp các đề xuất đặt 

hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021. 

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

Góp ý tham gia thẩm định, có ý kiến về mặt công nghệ kịp thời, đúng tiến 

độ đối với hồ sơ của 05 dự án đầu tư1; 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 an 

toàn bức xạ hạt nhân; Thẩm định kịp thời, đúng tiến độ và cấp 03 giấy phép sử 

dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế2, 02 Chứng chỉ nhân viên bức xạ3. Tổ 

chức 01 lớp đào tạo về an toàn bức xạ cho 38 nhân viên bức xạ tại các cơ sở X 

quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh.  

3. Hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hồ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

                                                 
1 Dự án đầu tư dự án Phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn; Dự án Trạm cân điện tử, nhà điều hành, đường điện, bãi xử lý rác thải sinh hoạt huyện Bắc Sơn (lần 

2);Dự án Trồng cây Mác ca huyện Bắc Sơn; Dự án đầu tư Công viên nghĩa trang An Bình Lạng Sơn; Dự án Khu 

chăn nuôi công nghiệp Lũng Vài. 
 2 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Y Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm và Vật tư y tế Lạng Sơn, 

Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn. 
3 Phòng  khám Đa  khoa  Phú  Lộc, Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn.  
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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 03 nhãn hiệu4; Phối hợp với 

phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Gia tổ chức 01 lớp tập 

huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến bảo quản sản phẩm Thanh Long và 

hướng dẫn kiến thức về SHTT, quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể đối với sản 

phẩm Thanh Long Bình Gia. 

Công tác sáng kiến: Tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác sáng kiến tại các 

huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định. Tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị công nhận 

sáng kiến cấp tỉnh (Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống phần mềm 

quản lý nghiệp vụ HĐND tỉnh Lạng Sơn) 

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật: Tiếp nhận, xử lý 137 hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc 

thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 

2020. Tổ chức Đoàn đại biểu tham dự Lễ tổng kết và Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật toàn quốc lần thứ 15. 

Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tiếp tục tuyên truyền và 

tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo cho các đối tượng. 

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

Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc “Phát triển nguồn tin 

khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tiếp tục phối 

hợp với Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức về KHCN ứng dụng trong đời sống, sản xuất theo kế hoạch.  

Thẩm định, cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (đề tài: Nghiên cứu sử dụng 

tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn) 

Quản trị và cập nhật tin tức, bài viết... cho Trang thông tin điện tử của Sở và 

Trang Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn 

tiếp tục chỉnh sửa Hệ thống VNPT iOffice của Sở KHCN; Duy trì hoạt động hệ 

thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh thông tin. 

5. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Công tác tiêu chuẩn, chất lượng:  

                                                 
4 Cơ sở sản xuất Bánh tráng, Bệnh viện Y học Cổ truyền, cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết 
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Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Tiếp nhận và cấp đăng ký 

kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 75 lô5.  

Về khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: Tiến hành kiểm tra 

15/15  cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bản 

tỉnh. Tiến hành lấy 4 mẫu ( 02 mẫu xăng RON 95, 02 mẫu dầu Do 0.05s)  để thử 

nghiệm chất lượng. Kết quả đều đạt được chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tương ứng. 

Về Dự án năng suất và chất lượng: Thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp đăng 

kí áp dụng mã số mã vạch, xây dựng và chứng nhận hợp quy cho sản phẩm cát 

nghiền, chứng nhận ISO cho sản phẩm vật tư y tế. 

Công tác triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 (Hệ thống ISO 9001): Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

theo kế hoạch. Tham mưu tổ chức 01 cuộc Hội nghị tấp huấn ISO cho các đơn vị 

thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch. Hướng dẫn cho 01 doanh nghiệp xây dựng 

Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm Nước rửa chén Hương hoa hồi. 

Công tác quản lý đo lường: Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối 

chứng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mua sắm và bàn giao vật tư thiết bị phụ trợ 

điểm cân đối chứng cho các điểm cân tại huyện Bắc Sơn. (Tổng số mã cân sử 

dụng tháng 7 là 1.342, trong đó mã cân đúng là 1.328, mã cân sai là 24, chiếm tỷ 

lệ 1,78 %); Xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu 02 cửa hàng; Phối hợp với 

Chi cục Thuế khu vực I,II dán tem niêm phong số tổng tại Cửa hàng xăng dầu 

Công ty TNHH MTV Quyển Quyên, DNTN Vũ Minh Hoàng Lâm Ca: 03 cột, 03 

vòi, 06 tem. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng 

Tổ chức triển khai cuộc Thanh tra về 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 và đo lường 

đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế; kiểm tra hành nghề y dược và 

công tác bảo vệ môi trường tại 10 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 7/10 cơ sở 

có hành vi vi phạm, số tiền xử phạt là 54.500.000đ. Đến  nay  các  cơ  sở  đã  chấp  

hành  nộp  phạt 100%.  

 Theo dõi, cập nhật công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, kết quả: 

Trong tháng, không phát hiện tham nhũng tại đơn vị. 

7. Công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính 

                                                 
5 Đồ chơi trẻ em 24 lô; Đồ điện các loại 43 lô; Thép 8 lô; 02 lô không thuộc đối tượng kiểm tra. 
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Thực hiện rà soát đế xuất 11/54 TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định 

8. Hoạt động sự nghiệp 

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ đúng tiến độ, kế hoạch; 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 các thiết bị điện, kết quả: Kiểm định 90 cột 

đo xăng dầu; Kiểm định 617;  cân các loại; 06 quả cân; 04 Taximet; Kiểm định 

315 Huyết áp kế; Đo kiểm xạ 06 phòng Xquang; Kiểm định 05 máy Xquang; 70 

điểm đo điện trở tiếp địa. Duy trì phòng thử nghiệm hóa, vi sinh, VLXD theo 

TCVN ISO/IEC 17025:2017. Quản lý, duy trì bộ phận thử nghiệm chuyên ngành 

xây dựng LAS-XD 1172 theo quy định: Phân tích được 23 mẫu hóa – vi sinh. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THÁNG 8 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; Tổ chức nghiệm thu kết quả đối với các đề tài đã hết thời 

gian thực hiện. Tổ chức kiểm tra tiến độ các đề tài đang thực hiện và nghiệm thu 

kết quả đối với các đề tài đã hết thời gian thực hiện. Tổng hợp danh mục đề xuất 

nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2021. 

2. Công tác quản lý công nghệ, quản lý chuyên ngành. 

Tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ, có ý kiến về mặt công 

nghệ kịp thời, đúng tiến độ đối với hồ sơ của dự án đầu tư; 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 an toàn bức xạ hạt nhân theo quy định; Tư vấn về thủ tục xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu; tổ chức nghiệm 

thu các nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ đã kết thúc; triển khai nhiệm vụ: Xây dựng và 

phát triển nhãn  hiệu tập thể Hoa Đào Lạng Sơn thuộc Đề án bảo tồn, phát triển 

giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng.  

Tiếp tục tuyên truyền và tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tổ chức tập 

huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối 

tượng. Phối hợp với Cục thông tin thống kê khoa học và công nghệ quốc gia để 

triển khai 02 cuộc Điều tra thống kê quốc gia: Điều tra NC&PT và Điều tra hội 

nhập quốc tế về KHCN năm 2020; Tiếp tục triển khai Công tác sáng kiến theo 

quy định. 
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3. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Tiếp tục thực hiện khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị 

trường và  tiến hành kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Tiếp nhận và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu đồng thời 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; 

Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối chứng; Triển khai Dự án Năng suất và 

chất lượng theo kế hoạch. 

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

nhũng. 

Hoàn thiện cuộc thanh tra theo quy định đối với cuộc “thanh tra về 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 và đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế; 

kiểm tra hành nghề y dược và công tác bảo vệ môi trường”. Triển khai công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo phát sinh. Tiếp tục thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và  thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.  

5. Công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính 

Tiếp tục cập nhận các văn bản QPPL của Trung ương, địa phương mới ban 

hành để tổ chức phổ biến, truyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động tại đơn vị; Xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt 

thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi UBND tỉnh theo quy 

định. Truy cập trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN, trang dịch vụ công quốc gia 

để tải các Quyết định công bổ TTHC của Bộ KHCN và các Bộ liên quan để kịp thời 

lập hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn gửi Văn phòng UBND tỉnh  trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC 

theo quy định.  

6. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã ký kết theo kế hoạch. Quản lý, duy 

trì hệ thống phòng thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo TCVN ISO/IEC 

17025:2017; Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo đã đến hạn kiểm định; Tổ 

chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và thử nghiệm chất lượng sản 



 6 

phẩm theo yêu cầu của cơ quan cấp trên; Cung cấp các dịch vụ về kiểm định, hiệu 

chuẩn phương tiện đo và thử nghiệm chất lượng sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân 

theo nhu cầu. 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 7 và kế 

hoạch tháng 8 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn./. 

 

  Nơi nhận: 
- VP Tỉnh uỷ; VP HĐND; VP UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Sở KH&ĐT;  

- Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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