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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:           /SKHCN-QLCN 
V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

giao cho các hội năm 2020 và đăng ký, 

đặt hàng các nhiệm vụ giao cho hội  

thực hiện năm 2021 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được Công văn số 1072 /SNV-

TCBC&CCHC ngày 09/9/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ giao cho các hội năm 2020 và đăng ký, đặt hàng các nhiệm vụ giao cho hội thực 

hiện năm 2021; Đồng thời nhận được Báo cáo số 80/BC-LHH ngày 30/9/2020 của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (sau đây viết tắt là Liên hiệp Hội) về việc báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020 và đăng ký 

các nhiệm vụ thực hiện năm 2021. Sau khi nghiên cứu các văn bản liên quan và thống 

nhất với Liên hiệp Hội, Sở KHCN có ý kiến như sau: 

1. Đối với việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao cho các hội năm 2020, 

Liên hiệp Hội đã có Báo cáo số 80/BC-LHH ngày ngày 30/9/2020 của Liên hiệp Hội 

và được gửi kèm theo Công văn này. 

 2. Đối với việc phối hợp thẩm định nhiệm vụ Liên hiệp Hội đề nghị phê 

duyệt và đặt hàng các nhiệm vụ giao cho Liên hiệp Hội, Sở KHCN đề nghị phê 

duyệt 03 nhiệm vụ trong năm 2021 với tổng kinh phí dự kiến là 187.488.000đ (bằng 

chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng). Cụ thể như 

sau: 

 2.1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức 2 Hội nghị tập huấn “Bảo tồn, ứng dựng cây thuốc 

và vị thuốc nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

- Mục đích, nội dung: Từ năm 2016 đến năm 2018, Liên hiệp Hội đã phối hợp với 

Hội Đông y tỉnh mở 9 Hội nghị tập huấn “Bảo tồn, ứng dựng cây thuốc và vị thuốc 

nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” cho Hội viên Hội Đông y của 9/11 huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay còn 2 huyện chưa được tổ chức tập huấn là Tràng 

Định và Bình Gia. Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về 

vị trí quan trọng của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đối với công cuộc xây dựng 

nông thôn mới; nâng cao nhận thức cho người dân không khai thác, thu thập các cây 

thuốc cần bảo tồn, bán cho tư thương. Phổ biến các chủ trương, văn bản Luật và dưới 

luật về bảo tồn tài nguyên thực vật rừng, trong đó có cây thuốc, tầm quan trọng của 

việc phải bảo tồn và khai thác bền vững nguồn cây thuốc thiên nhiên sẵn có ở địa 

phương. 

- Đối tượng: Cán bộ, hội viên Hội Đông y huyện Tràng Định và Bình Gia. 



- Dự kiến số lượng: 100 người/lớp. 

- Thời gian: 01 ngày/ lớp. Dự kiến trong quý II/2021. 

- Địa điểm: 2 huyện Tràng Định và Bình Gia. 

- Nguồn kinh phí: Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Kinh phí thực hiện: 57.000.000đ (Có Dự toán chi tiết trong phụ lục). 

2.2. Nhiệm vụ 2: Tổ chức 3 Hội nghị phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật 

nông lâm nghiệp 

- Mục đích, nội dung: Phổ biến kiến thức KHCN chính là nhiệm vụ hàng đầu của 

Liên hiệp Hội. Từ năm 2016 đến năm 2017, Liên hiệp Hội đã phối hợp với Hội KHKT 

Lâm nghiệp tỉnh mở 7 Hội nghị phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật nông lâm 

nghiệp tại các xã, huyện (Lộc Bình, Tràng Định, Cao Lộc) có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hội nghị được 

tổ chức nhằm góp phần bổ sung kiến thức cho bà con nông dân để áp dụng khoa học 

kỹ thuật vào trong sản xuất nông lâm nghiệp, tăng năng suất trồng từ đó góp phần phát 

triển kinh tế, ổn định cuộc sống.  

- Đối tượng: Cán bộ Hội nông dân và người nông dân 3 xã vùng III thuộc huyện 

Bình Gia. 

- Dự kiến số lượng: 100 người/lớp. 

- Thời gian: 01 ngày/lớp. Dự kiến trong quý III/2021. 

- Địa điểm: 3 xã vùng III thuộc huyện Bình Gia. 

- Nguồn kinh phí: Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

- Kinh phí thực hiện: 72.000.000đ (Có Dự toán chi tiết trong phụ lục). 

2.3. Nhiệm vụ 3: Duy trì, vận hành, cập nhật Trang thông tin điện tử của 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. 

- Mục đích, nội dung: Bảo đảm Trang thông tin điện tử được duy trì hoạt động 

hiệu quả với các nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động của Liên hiệp 

Hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ phục 

vụ sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ trí thức khoa học và công 

nghệ; tôn vinh người tốt việc tốt, biểu dương việc tốt trong hoạt động khoa học và công 

nghệ. 

- Thời gian: 12 tháng. 

- Hình thức, phương thức thực hiện: thuê máy chủ, quản trị mạng để duy trì hoạt 

động của Website; chi trả nhuận bút cho tác giả có tin/bài phù hợp được đăng trên 



Website (trung bình mỗi tuần xuất bản ít nhất 2 tin/bài); chi bồi dưỡng Ban biên tập 

Website (bằng 20% nhuận bút của tác giả). 

- Nguồn kinh phí: Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ.  

- Kinh phí thực hiện: 58.488.000đ (Có Dự toán trong phụ lục). 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Liên hiệp Hội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Phụ lục 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:         /SKHCN-QLCN ngày          /10/2020 của Sở KHCN) 

          I. Nhiệm vụ 1: Tổ chức Hội nghị tập huấn “Bảo tồn, ứng dựng cây thuốc và vị thuốc 

nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” (tại huyện Tràng Định và huyện Bình Gia) 

Đvt: Nghìn đồng 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 
Thuê hội trường, tăng âm, 

loa đài,… 
Ngày 1 2.500 2.500 

Khoản 1, điều 

11, TT40/2017 

2 Thuê máy chiếu + maket Ngày 1 1.000 1.000 
Khoản 1, điều 

11, TT40/2017 

3 Tiền tài liệu Quyển  100 30 3.000 
Khoản 2, điều 

11, TT 40/2017 

4 
Thù lao báo cáo viên (2 

người) 
Buổi 2 1.000 2.000 

NQ 

16/2018/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2018 của 

HĐND tỉnh 

Lạng Sơn 

5 
Nước uống (100 người x 

40.000đ/ngày) 
Người 100 40 4.000 

Khoản 3, điều 

12, TT40/2017 

6 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu 

không hưởng lương từ 

NSNN (90 đại biểu x 

150.000đ/ngày) 

Người 90 150 13.500 
Điểm b, Khoản 

3, Điều 12, 

TT40/2017 

7 
Thuê xe đưa đón báo cáo 

viên đi + về  (02 người) 
Ngày 1 1.500 1.500 

Điểm d, khoản 1, 

điều 5, 

TT40/2017 

8 

Chi khác (Văn phòng 

phẩm, thuê phục vụ Hội 

nghị,... ) 

x x x 1.000 
Khoản 8, điều 

11, TT40/2017 

  Tổng cộng       28.500   

 Tổ chức thành 2 lớp x 28.500.000đ/ lớp = 57.000.000đ 

 Số tiền bằng chữ: Năm mươi bảy triệu đồng chẵn./. 

  

 

 

     



 

 

 

 

 

 

          II. Nhiệm vụ 2:  Tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật nông lâm 

nghiệp (tại (tại 3 xã vùng III của huyện Bình Gia) 

Đvt: Nghìn đồng 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 
Thuê hội trường, tăng âm, 

loa đài,… 
Ngày 1 2.500 2.500 

Khoản 1, điều 

11, TT40/2017 

2 Thuê máy chiếu + maket Ngày 1 1.000 1.000 
Khoản 1, điều 

11, TT40/2017 

3 Tiền tài liệu Quyển  100 30 3.000 
Khoản 2, điều 

11, TT 40/2017 

4 
Thù lao báo cáo viên (2 

người) 
Buổi 2 1.000 2.000 

NQ 

16/2018/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2018 của 

HĐND tỉnh 

Lạng Sơn 

5 
Nước uống (100 người x 

40.000đ/ngày) 
Người 100 40 4.000 

Khoản 3, điều 

12, TT40/2017 

6 

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu 

không hưởng lương từ 

NSNN (90 đại biểu x 

100.000đ/ngày) 

Người 90 100 9.000 
Điểm c, Khoản 

3, Điều 12, 

TT40/2017 

7 
Thuê xe đưa đón báo cáo 

viên đi + về  (02 người) 
Ngày 1 1.500 1.500 

Điểm d, khoản 1, 

điều 5, 

TT40/2017 

8 

Chi khác (Văn phòng 

phẩm, thuê phục vụ Hội 

nghị,... ) 

x x x 1.000 
Khoản 8, điều 

11, TT40/2017 

  Tổng cộng       24.000   

 Tổ chức thành 3 lớp x 24.000.000đ/ lớp = 72.000.000đ 

 Số tiền bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

          III. Nhiệm vụ 3: Duy trì, vận hành, cập nhật Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

Đvt: Nghìn đồng 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 

Thuê máy chủ, quản trị 

mạng để duy trì hoạt động 

của Website 

x x x 12.000 Theo thực tế  

2 

Nhuận bút (trung bình mỗi 

tuần xuất bản ít nhất 2 

tin/bài) 

tin/bài 104 373 38.740 

Khoản 4, Điều 9, 

Thông tư Liên 

tịch số 

19/2012/TTLT-

BTC-BKH&ĐT-

BTTTT 

3 
Chi bồi dưỡng Ban biên 

tập Website 
x x x 7.748 

Khoản 5, Điều 9, 

Thông tư Liên 

tịch số 

19/2012/TTLT-

BTC-BKH&ĐT-

BTTTT 

  Tổng cộng 58.488   

       

 Số tiền bằng chữ: Năm mươi tám triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng./. 

       

 Tổng (I)+(II)+(III) = 57.000.000 + 72.000.000 + 58.488.000 = 187.488.000đ 

 

Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn 

đồng./. 
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