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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình  

Phát triển tài sản trí tuệ năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Hợp đồng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 giữa Sở Khoa 

học và Công nghệ và các đơn vị thực hiện dự án, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện 

của các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2020 như sau: 

1- Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng 

kinh phí của dự án theo kế hoạch và thuyết minh đã được duyệt. 

2- Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở: 01 người 

- Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành: 02 người (Lãnh 

đạo + Chuyên viên) 

- Kế toán - Văn phòng Sở: 01 người 

- Phòng Kế hoạch tài chính: 01 người 

3- Thời gian dự kiến: Tháng 8 năm 2020. Thời gian cụ thể , Sở Khoa học 

và Công nghệ sẽ thông báo cho các đơn vị liên quan trước 02 tuần. 

4- Các đơn vị kiểm tra  
 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan được kiểm tra 

1 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm 

Thanh Long của huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn 

Phòng Nông nghiệp &PTNT 

huyện Bình Gia 

2 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm 

Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn 

Trung tâm Ứng dụng phát 

triển Khoa học - Công nghệ 

và đo lường chất lượng sản 

phẩm 



2 

 

5- Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành chịu trách nhiệm 

chuẩn bị các về nội dung, tài liệu, và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công 

tác kiểm tra;  

- Văn phòng Sở bố trí phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra và cử công chức 

tham gia đoàn kiểm tra. 

- Phòng Kế hoạch tài chính cử công chức tham gia đoàn kiểm tra. 

- Các đơn vị thực hiện dự án: Thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện dự án, 

chuẩn bị các tài liệu liên qua đến nội dung kiểm tra và cử cán bộ phối hợp thực 

hiện cùng với Đoàn kiểm tra (Đề cương Báo cáo sẽ gửi kèm Thông báo lịch 

kiểm tra) 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ  năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề 

nghị các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình triển khai nếu có thay đổi, phát sinh vướng mắc, phòng Quản lý 

Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành báo cáo Lãnh đạo Sở để xem xét giải 

quyết nhằm đảm bảo công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao./. 
 

                                                                                          

    

Nơi nhận:  

- Các đơn vị thực hiện dự án;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng KH-TC, VP; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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