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Thực hiện công văn số 1425/SKHĐT-THKTXH ngày 02/10/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-

XH năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2020, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

Covid – 19, đơn vị đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động KHCN có 

trọng tâm, trọng điểm, theo các nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt. Thực 

hiện quản lý theo dõi thực hiện 48 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Các đề tài, 

dự án đã tập trung nghiên cứu các vấn đề cấp thiết, phát sinh từ từ thực tiễn. 

Việc triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

được đẩy mạnh, nhân rộng taị các xa ̃đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Công tác 

quản lý công nghệ được tăng cường, đã góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc 

hậu, công nghệ cấm chuyển giao, hạn chế chuyển giao và công nghệ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động Sở hữu trí tuệ đã 

tập trung công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập và 

phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng Đề án thực hiện chiến lược Sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2030. Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo đã được quan tâm chú trọng. Các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật được tổ 

chức thành công nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp 

Nhân dân, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, 

nhi đồng toàn tỉnh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã tham  gia thực hiện 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”. Tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, các đơn vị áp 

dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính 

duy trì và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 

9001:2015. Hoạt động quản lý an toàn bức xạ hạt nhân được thực hiện nghiêm 

túc, đảm bảo an ninh phóng xạ trên địa bàn tỉnh.  

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, một số công việc đã 

không được thực hiện theo như kế hoạch: Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức 
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xạ và hạt nhân; Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ (Triển 

khai các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, đầu mối tiêu 

thụ,...; Tổ chức tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các chợ công nghệ 

và thiết bị, hội thảo, hội nghị, hội chợ...); ... 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2020 Sở Khoa học và Công 

nghệ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn 

bản hành liên quan đến các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) 

như: 

- Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

- Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 phê duyệt Đề án Triển 

khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

- Quyết định số 37/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 của BTC các cuộc thi sáng 

tạo kỹ thuật giai đoạn 2016-2020 Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồngtỉnh Lạng Sơn lần thứ 12năm 2020 

- Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 của BTC cuộc thi Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo về Ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạotỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

- Quyết số 776/QĐ-UBND  ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa hoc và Công nghê ̣tỉnh Lạng Sơn. 

- Kế hoạch số 03/KH-BĐH ngày 09/01/2020 của Ban Điều hành Dự án 

năng suất chất lượng về 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. 

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/02/2020 về việc hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) năm 2020. 

- Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ISO ngày 06/02/2020 của BCĐ áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng về Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 
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- Kế hoạch số 30/KH-BTC ngày 09/3/2020 của BTC các cuộc thi sáng tạo 

kỹ thuật giai đoạn 2016-2020 về Triển khaiCuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên,nhi đồngtỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020…. 

- Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về Hoạt 

động và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn. 

- Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế 

hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện 

Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

- Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 153-

CTr/TUngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

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

chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Báo cáo số 633-BC/TU ngày 24/9/2020 của Tỉnh ủy về Báo cáo Sơ kết 

01 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mức 

chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh 

thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

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

Quản lý và theo dõi 48 đề tài dự án, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 231; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn 112; lĩnh vực y 

dược  033; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ là 094.  

Các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nông thôn được phê 

duyệt thực hiện đã bám sát định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Nội dung nghiên cứu tập trung vào chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng 

                                                 
1 Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về giống và quy trình kỹ thuật canh tác, chăn 

nuôi mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đối với các cây trồng vật nuôi chủ lực, đặc sản có thế 

mạnh của địa phương như: Mít, dứa, Đào Mẫu Sơn, Cam bưởi, Quýt Bắc Sơn, Trám đen..., một số vật nuôi như 

lợn Móng cái, Ếch hương Mẫu Sơn 
2 tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp, định hướng và quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng của tỉnh. 
3 nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục tập trung cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh, 

góp phần hạ thấp tỷ lệ tử vong, tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân.  
4Tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ để sản xuất gạch không nung, làm đường giao thông nông 

thôn từ tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương, ứng dụng các tiến bộ KHCN để chế biến bảo quản nông sản,... 
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suất cao, kỹ thuật mới, các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh; các quy trình bảo 

quản, chế biến sau thu hoạch để góp phần phục vụ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp; nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại giá trị kinh 

tế cao, cụ thể đối với các sản phẩm: Na Chi Lăng, Quýt Bắc Sơn, Trám đen,  

Mít, Dứa, Măng Bát độ, Trà hoa vàng, Đào Mẫu Sơn, Hồng … đều đang được 

nghiên cứu và xay dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học từ các khâu 

giống, quy trình canh tác, phòng trừ dịch bệnh, chế biến sau thu hoạch và bảo 

hộ nhãn hiệu hàng hóa,…giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và quảng bá 

sản phẩm. 

Các nghiên cứu, ứng dụng, kỹ thuật mới trong lĩnh vực y dược nhằm góp 

phần trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong 

khám chữa bệnh, như: Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị 

giãn não thất cấp do chảy máu não thất; triển khai mô hình thí điểm kiểm soát kê 

đơn và bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn hiệu quả,...  

Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ đang tập trung nghiên cứu, 

triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, xây dựng các mô hình sử 

dụng tiết kiệm năng lượng, cải tiến thiết bị phục vụ chế biến sau thu hoạch, 

trong chăn nuôi; nghiên cứu sản xuất vật liệu xây dựng từ tro xỉ của nhà máy 

nhiệt điện Na Dương; Công nghệ cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng 

vật liệu tại chỗ,.. 

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, các nghiên cứu tập trung vào 

giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự; công tác giải quyết khiếu 

nại tố cáo, công tác quản lý tín ngưỡng,... các đề tài này sẽ góp phần cung cấp 

luận cứ khoa học, hỗ trợ xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính 

sách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo tồn, lưu giữ và khai thác nhằm  phát huy 

những giá trị văn hóa dân tộc. 

Tham mưu, quản lý thực hiện 03 dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”: Các đề 

tài, dự án đang được thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt, với mục tiêu 

đóng góp tích cực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo 

điều kiện tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

trên địa bàn tỉnh.  

Tham mưu UBND tỉnh đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến 

bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền 

núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, thực hiện từ năm 2021; 01 

nhiệm vụ thuộc Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững quỹ gen đến 2025 

và định hướng đến năm 2030. 

3. Công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân 
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Thực hiện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật về thị trường KH&CN như: Tư vấn hướng dẫn hình thành doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. Các chính sách mà doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ được hưởng lợi, hướng dẫn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, 

cá nhân thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền 

giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng và những thành tựu KH&CN của 

tỉnh tới người dân và doanh nghiệp bằng các hình thức đăng trang thông tin điện 

tử, website... 

Tham gia thẩm định, có ý kiến về mặt công nghệ kịp thời, đúng tiến độ đối 

với hồ sơ của 26 dự án đầu tư, các quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây 

dựng qua đó thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu 

khoa học và công nghệ, góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, công nghệ 

cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyên giao có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham gia phối hợp cùng các sở ngành tổ 

chức kiểm tra các dự án đầu tư, thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực 

hiêṇ các thủ tuc̣ hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân. Thẩm định 

kịp thời, đúng tiến độ và cấp 25 giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán 

trong y tế, 14 chứng chỉ nhân viên bức xạ, phê duyệt 08 kế hoạch ứng phó sự cố 

bức xạ cấp cơ sở.  

4. 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:  Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển 

hoạt động sở hữu công nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với 

các tổ chức và cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục 

về xác lập quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý 

vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp5. Tiếp tục triển khai Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 năm 20206. Phối hợp tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ,  tạo lập, 

quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ7. Triển khai các biện pháp để phổ biến, 

                                                 
5 Tư vấn hướng dẫn tổ chức cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp: 17 Nhãn hiệu, 01 kiểu dáng 

công nghiệp, 01 giải pháp hữu ích. 
6 Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2020: 

- Nghiệm thu 06 nhiệm vụ khoa học công nghệ là các dự án xác lập quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức 

xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với 06 sản phẩm gồm: Măng Bát độ Hữu Lũng, Nem 

nướng Hữu Lũng, Cao Khô Chợ Bãi, Rau Lạng Sơn, Quýt vàng Bắc Sơn, Hồng Vành Khuyên Văn Lãng. 

- Quản lý, tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực hiện 02 Dự án: Xây dựng NHTT Thanh Long Bình Gia và 

Trám đen Văn Quan. 

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý và khai thác tài sản trí tuệ tại một số tỉnh Tây Bắc được 01 lượt 
7 Đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ 

làm công tác quản lý và thực thi sở hữu trí tuệ với hơn 60 lượt người tham dự; 01 lớp tập huấn hướng dẫn kiến 

thức về sở hữu trí tuệ, quản lý Nhãn hiệu Tập thể Thanh long Bình Gia với hơn 40 lượt người tham dự; Phối hợp 

với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức 01 lớp tập huấn về tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm 

trong khuôn khổ Chương trình OCOP. 
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khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo cùng với việc 

các thủ tục hành chính về SHTT cơ bản được đơn giản hóa, công khai, minh 

bạch và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với 

các quy định hiện hành. 

Công tác sáng kiến: Ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội 

dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Tổ chức được 03 lớp tập huấn tại 

các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định thu hút hơn 400 lượt người tham dự. 

Tham mưu thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh để xem xét, đánh giá, 

công nhận được 01 sáng kiến cấp tỉnh. Dự kiến trong tháng 11, tổ chức họp 13 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét, đánh giá 26 Hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh. 

Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật: Triển khai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 20208.  

Nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tiếp tục 

Duy trì Trang thông tin KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý 

hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; Tổ chức thành công Cuộc thi 

KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 20209. Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng 

lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cán bộ làm công tác hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phối hợp 

với Tỉnh đoàn tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp và chuyển giao khoa học kỹ 

thuật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

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

Thẩm định cấp 19 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Các kết quả nghiên cứu được gửi về 

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia để cập nhật và cơ sở dữ liệu 

dùng chung trong cả nước. 

Phối hợp với Cục Thông tin thống kê khoa học công nghệ quốc gia triển 

khai cuộc điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và điều tra Hội 

nhập quốc tế về khoa học công nghệ năm 2020 đến các tổ chức khoa học và 

công nghệ; các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, các Hội và các Doanh 

nghiệp có hoạt động NC&PT. Các cuộc điều tra được triển khai trên phạm vi 

toàn quốc nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học, phát triển 

và hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN của quốc gia phục vụ đánh giá, xây 

dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch về 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 KHCN ứng dụng trong đời sống (24 chuyên mục 

trên Đài truyền hình và 48 số báo trên Báo Lạng Sơn). Quản trị và cập nhật trên 

150 tin, bài cho Trang thông tin điện tử của Sở và Trang Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo của tỉnh. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã kịp thời cung cấp cho 

                                                 
8 Kết quả dự kiến trao 21 giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 15 giải khuyến khích. Lựa chọn 15 mô 

hình, sản phẩm gửi tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. 
9 Kết quả dự kiến có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích. 
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nhân dân kiến thức hữu ích về khoa học và công nghệ để có thể ứng dụng trong đời 

sống và sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

6. 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 

831 lô hàng các loại thuộc danh mục quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ10. 

Thực hiện khảo sát chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường đối 

với các mặt hàng là thực phẩm, hàng đóng gói sẵn, bánh Trung thu,... Thực hiện 

kiểm soát chất lượng sản phẩm hoa Hồi: lấy 13 mẫu hoa Hồi khô và 02 mẫu tinh dầu 

Hồi để thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng theo đăng bạ, kết quả: 02/02 mẫu tinh 

dầu hồi và 10/13 mẫu hoa Hồi khô đạt chất lượng, 03/13 mẫu hoa Hồi khô 

không đạt một số chỉ tiêu chất lượng so với đăng bạ chỉ dẫn địa lý. 

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

quốc gia TCVN ISO 9001 (Hệ thống ISO 9001): Thực hiện Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra Hệ thống ISO 9001 tại 80 đơn vị áp 

dụng. Hiện nay đã tiến hành kiểm tra được tổng số 72/79 đơn vị (01 đơn vị sát 

nhập), dự kiến đến hết tháng 12/2020 sẽ kiểm tra hết 79/79 đơn vị. Tham mưu tổ 

chức 01 cuộc hội nghị đào tạo chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện 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: Đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho 15 

doanh nghiệp/hợp tác xã có nhu cầu tham gia Dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất là khó khăn về vấn đề 

tài chính, do đó số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án đến thời điểm 

hiện tại có 03 doanh nghiệp (01 doanh nghiệp đăng ký xây dựng nhãn hiệu; 02 

doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và chứng 

nhận ISO 9001:2015). Tổng kinh phí hỗ trợ là 67 triệu đồng. Phấn đấu từ nay 

đến hết năm 2020 tiếp tục triển khai đến các doanh nghiệp để đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đã đề ra. 

Công tác quản lý đo lường: 

Tham mưu các văn bản tuyên truyền và đề nghị báo cáo tổng hợp từ đó 

đưa ra các biện pháp quản lý đối với PTĐ nhóm 2 trên địa bàn tỉnh gửi các đơn 

vị : Điện lực Lạng Sơn, Sở Ytế, Sở Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn, phòng 

kinh tế các huyện, thành phố, doanh nghiệp Taxi, ....  

Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối chứng đảm bảo hoạt động 

liên tục phục vụ tốt yêu cầu đối chứng của người dân. Sửa chữa, thay thế cân và 

các thiết bị phụ trợ kèm theo tại các điểm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh11.  

                                                 

10 Đồ chơi trẻ em: 292 lô; Thép: 77 lô; Đồ điện các loại: 443 lô; 19 lô hủy đăng ký 
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Lập biên bản xác định hiện trạng cho 25 cửa hàng xăng dầu để sửa chữa; - 

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và Chi cục thuế tại địa bàn lập biên bản xác định 

hiện trạng của cột bơm xăng dầu và dán tem niêm phong số tổng cơ tại 16 cửa 

hàng xăng dầu với với 32 cột (34 vòi bơm) và 60 tem niêm phong. 

7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

Chủ trì, phối hợp Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, 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. 

Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, 

kinh doanh vàng, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, 

phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Đã ban hành và công bố Kết 

luận thanh tra số 341/KL-SKHCN ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở KH&CN 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác triển khai thực hiện 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 đối với Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh 

gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”. 

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 

có 7/10 cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với 

các lĩnh vực được thanh tra. Tiến hành xử phạ vi phạm hành chính với tổng  số  

tiền xử phạt: 54.500.000đ (Năm mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng chẵn), các 

cơ sở đã chấp hành nộp phạt 100%. 

Hoàn thành cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm ứng dụng Phát triển khoa học – công 

nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm , kết quả không phát hiện tham nhũng; 

Trong quí IV tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản 

lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN cũng được 

quan tâm, chú trọng và tổ chức thực hiện tốt tại đơn vị. Trong năm, không phát 

sinh đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và không xảy ra tham nhũng trong 

cơ quan. 

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

                                                                                                                                                         
11 Tổng số mã cân sử dụng tính đến hết năm 2020 là: 14.440, trong đó mã cân đúng là 14.185, mã cân sai là 225, 

chiếm tỷ lệ 1,76%. 
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Thực hiện triển khai công tác tư pháp; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 

tổ chức tuyên truyền văn bản QPPL đợt I, II năm 2020; Công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2020 tại đơn vị; Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành 

pháp luật về Tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất 

lượng; Thực hiện tuyên truyền trên mạng nội bộ, trang website của Sở được 24 

văn bản QPPL, tài liệu. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định công bố 07 TTHC mới 

ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt sửa 10 Quy 

trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN; phê duyệt thông qua phương án 

đơn giản hóa 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. 

Thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 22 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn; Rà soát đánh giá 10 

TTHC theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả 11 TTHC tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn; công bố niêm yết công khai 

100% TTHC đang có hiệu lực thi hành và niêm yết bản thông báo địa chỉ tiếp 

nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC trên bảng niêm yết và trên trang 

website của Sở theo quy định. 

8. Hoạt động sự nghiệp 

Xây dựng các mô hình nhân giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô 

tế bào trong phòng thí nghiêṃ và mô hình sản xuất khoai tây cấp giống gốc (khí 

canh), siêu nguyên chủng, nguyên chủng để phục vụ việc duy trì sản xuất khoai 

tây tại Lạng Sơn.  Thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 

nông nghiệp tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới của tỉnh. 

Tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và tình hình sâu bệnh 

của cây Trà hoa vàng trồng khảo nghiệm tại 05 mô hình được thực hiện từ năm 

2019. Duy trì bộ giống trong phòng thí nghiệm12; Duy trì và tiếp tục thử nghiệm 

giống mới nấm Đông trùng hạ thảo đạt chất lượng.  

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.13 Duy trì phòng thử nghiệm hóa, vi sinh, VLXD theo 

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

                                                 
12 40 bình Khoai tây giống Marabel; 10 bình cây hoa đồng tiền; 10 bình cây Lan thạch hộc; 120 bình  giống Sa 

Nhân tím; 20 bình Gừng núi đá. Vào mẫu 50 mẫu nấm hương, đạt 20%, lưu giữ 10 túyp Nấm hương; 10 tuýp 

Nấm sò, 10 tuýp Nấm mộc nhĩ. Ra hậu mô được cây 200 cây hoa Đồng tiền và 3.000 cây Gừng núi đá. 
13 Kiểm định 400 cột đo xăng dầu; Kiểm định 1224 cân các loại; Kiểm định 63 taximet; Kiểm định 15 Quả cân; 

998 huyết áp kế; 18 áp kế; 802 đồng hồ nước; 09 ca đong; 1211 công tơ điện; Đo kiểm xạ 51 phòng Xquang; 

Kiểm định 34 máy Xquang; Kiểm định 44 máy điện tim, điện não; 190 điểm Đo điện trở tiếp địa; Hiệu chuẩn 

1291 cân, 10 quả cân. 
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ngành xây dựng LAS-XD 1172 theo quy định: Phân tích được 153 mẫu hóa – vi 

sinh. 

9. Công tác khác 

Phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng văn bản hướng dẫn thực 

hiện khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và  tiêu  thụ  sản  phẩm  nông  nghiệp,  nông  thôn trên  địa  bàn  

tỉnh  Lạng  Sơn  giai đoạn 2020-2025 và tổ chức triển khai thực hiện. 

Phối hợp tổ chức thành công Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, văn 

nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn Xuân Canh Tý 2020. 

Thông báo tuyển chọn công trình sáng tạo khoa hoc̣ và công nghê ̣để công 

bố trong Sách vàng Sáng taọ Việt Nam năm 2020. 

Tiếp tục, duy trì tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày  

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản 

liên quan của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

10. Kết quả thu – chi tài chính 

(Có biểu báo cáo ước thu – chi tài chính kèm theo) 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUÝ IV NĂM 2020 

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

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

Tiếp tục chỉ đạo, quản lý triển khai đề tài, dự án và tổ chức nhân rộng kết 

quả của các đề tài dự án đã được nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tập trung 

nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về giống, quy 

trình kỹ thuật canh tác mới, công nghệ chế biến nông, lâm sản, xây dựng nhãn 

hiệu hàng hóa nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh; 

nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội, môi trường ứng dụng các giải pháp có 

tính khả thi, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nghiên cứu cải tiến và đổi 

mới công nghệ, ứng dụng các nguồn năng lượng mới, các biện pháp sử dụng 

năng lượng hợp lý, tiết kiệm và giảm thiểu ô nhiễm; nghiên cứu ứng dụng các 

tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và 

đào tạo. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với chương trình tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

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

và thị trường công nghệ 

Công tác quản lý công nghệ và thị trường khoa học công nghệ: Triển 

khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 

30/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm 

chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh 

vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
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về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động đổi mới công nghệ, bảo hộ và 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến, nhân rộng các điển hình đổi mới công 

nghệ trên địa bàn tỉnh; Rà soát, cập nhật và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ 

thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KHCN, tạo điều kiện thuận 

lợi cho tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ 

nước ngoài vào Lạng Sơn, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Tổ chức đánh 

giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Công tác Sở hữu trí tuệ: Triển khai thực hiện Đề án triển khai Chiến lược 

Sở hữu trí tuệ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 527/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2020. 

 Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân: Xây dựng bản đồ phông phóng xạ 

tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thiện, vận hành Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường 

phóng xạ tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thiện, cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 

hạt nhân cấp tỉnh và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 

22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 

quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, 

sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Triển khai 

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, theo Quyết định 

844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án 

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Công tác sáng kiến: Triển khai nội dung, biện pháp hoạt động sáng kiến 

theo nội dung tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Thực hiện kiểm tra, tuyên truyền việc chấp hành các quy định của nhà nước 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông, phương tiện 

đo, hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ;  

Thực hiện khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm chất lượng hàng hóa lưu thông trên 

thị trường nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm, đề xuất xử lý vi phạm, thông 

tin cảnh báo kịp thời tình hình vi phạm về chất lượng đến cơ quan chức năng và 

người tiêu dùng; Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm Hồi đã được 

bảo hộ sở hữu trí tuệ; Thực hiện nhiệm vụ Thông báo và Hỏi đáp về lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); Triển 

khai hoạt động về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Thực hiện kiểm tra, đôn đốc 

việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại các cơ quan 

hành chính nhà nước; 
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Tiếp tục triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định; Tư vấn, 

hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số mã vạch cho tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu; 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 

theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Theo dõi, quản lý hoạt động thường xuyên 

của 30 điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh.  

Phối hợp với cục Thuế tỉnh lập biên bản xác định hiện trạng của cột bơm 

xăng dầu và dán tem niêm phong số tổng cơ cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu 

khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.   

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

nhũng. 

Tổ chức triển khai 04 cuộc thanh tra. Qua thanh tra cần phát hiện và xử lý 

kịp thời các vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, quản lý 

kinh tế xã hội, khắc phục yếu kém, khuyết điểm, hạn chế trong chấp hành pháp 

luật và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh 

tra.  

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 KH&CN theo đơn thư phát sinh. 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tại đơn vị. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

minh các hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định. 

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

Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai công tác công tác tư pháp, phổ biến 

giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch năm 

2021 đề ra. 

Thường xuyên cập nhật các văn bản QPPL của Trung ương, địa phương 

ban hành mới thực hiện tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và các 

tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tự kiểm tra và rà soát 

văn bản QPPL lĩnh vực hoạt động KHCN do HĐND, UBND tỉnh ban hành để 

kịp thời phát hiện những bất cập kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy 

định. 

Thường xuyên kịp thời truy cập để tải các quyết định công bố TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN do Bộ KHCN và các Bộ ngành liên quan 

công bố để kip thời xây dựng hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm 

soát và trình Chủ tịch UBND công bố theo quy định. 

Thực hiện giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC về lĩnh 

vực KH&CN kịp thời theo đúng quy định cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu (nếu có). Thực hiện công bố, niêm 
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yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN theo quy 

định. 

6. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Đẩy mạnh, áp dụng kết quả nghiên cứu, ứng dụng, triển khai khoa học 

công nghệ vào đời sống và sản xuất; xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả, có 

khả năng nhân rộng trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm phát triển kinh 

tế xã hội. 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 năm 2020; 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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