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Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm 

vụ công tác năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác, thực hiện có hiệu quả 

mọi nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm các đơn vị chuyên môn trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 

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. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý khoa học. 



 2 

2. Hoạt động hợp tác quốc tế KH&CN 

Trao đổi các nội dung hợp tác KH&CN về nghiên cứu thử nghiệm các 

giống cây trồng, vật nuôi mới, tiếp tục phối hợp tổ chức các hội chợ công nghệ 

thiết bị, các cuộc hội thảo về chuyển giao KH&CN, đào tạo tập huấn cán bộ 

khoa học kỹ thuật.  

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý khoa học 

3. Công tác Quản lý công nghệ và phát triển thị trường 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 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. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 

4. Công tác Sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo; Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật:  

Thực hiện tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về đăng ký xác lập 

quyền bảo hộ SHTT theo quy định; 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. Tham mưu ban hành Chỉ thị về công tác hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

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. Vận hành, cập 

nhật dữ liệu trang thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết nối với Trang 

thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Tham mưu ban hành Nghị 

quyết của BTV Tỉnh ủy về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 



 3 

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; Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND Quy định nội dung 

và mức chi 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 cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021, theo các kế hoạch triển khai của 

từng nhiệm vụ. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 

5. Công tác An toàn bức xạ và Hạt nhân; Phát triển ứng dụng bức xạ, 

đồng vị phóng xạ: 

Tổ chức các hoạt động nhằm quản lý an toàn bức xạ, phóng xạ môi 

trường, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, an ninh hạt nhân trên địa bàn 

tỉnh nhằm từ đó giảm thiểu nguy cơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời đã hướng dẫn các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc thực 

hiện, triển khai các kế hoạch, giải pháp ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa 

bàn tỉnh 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 

6. Công tác thông tin, thống kê KH&CN: 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thông tin, Báo chí tuyên truyền hoạt 

động KHCN; Thực hiện các TTHC về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KHCN theo quy định; thực hiện công tác thống kê định kỳ về KH&CN trên địa 

bàn tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo thống kê về Cục Thông tin và Thống kê 

KH&CN theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 

7. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

Thực hiện tuyên truyền, kiểm tra 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. 

Khảo sát 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 
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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. 

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.   

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Chi cục TĐC. 

8. Thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo: 

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. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021, theo Kế hoạch Thanh tra. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Thanh tra Sở. 

9. Công tác pháp chế và 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 
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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. 

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 

yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN theo quy 

định. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở. 

9. 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, tiếp nhận các công nghệ, kỹ thuật mới. 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.  

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Trung tâm ứng dụng và phát triển khoa học 

công nghệ. 

III. KẾ HOẠCH KINH PHÍ 

Dự toán chi ngân sách nhà nước  22.248.000,0   

1. Chi quản lý hành chính (340-341) 5.576.000,0   

 - Kiểm soát thủ tục hành chính 40.000,0   

 - Trang phục thanh tra 12.000,0   

 - KP ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 65.000,0   

 - Kinh phí hoạt động Hội đồng sáng kiến 120.000,0   

 - Đề án thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 

527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh  4.000.000,0   

 - Dự án: "Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng 

Sơn" theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 309.000,0   

 - Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông 

trên thị trường theo Thông tư số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN 

ngày 03/3/2010 150.000,0   

 - Tổ chức hội nghị hôi thảo nghiệp vụ TCĐLCL trên địa bàn tỉnh 20.000,0   
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 - Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ học tập kinh nghiệm quản lý 

nhà nước về TCĐLCL 60.000,0   

 - 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” theo Kế 

hoạch số 129/KH-UBND ngày 03/7/2019 800.000,0   

2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 16.672.000,0   

2.1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 12.240.100,0   

 - Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (100-101) 10.740.100,0   

 - Khoa học xã hội và nhân văn (100-102) 1.500.000,0   

2.2. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (100-

103) 1.448.900,0   

 - Trung tâm Ứng dụng, phát triển KH-CN và đo lường, chất 

lượng sản phẩm 1.448.900,0   

2.3. Khoa học và Công nghệ khác (100-103) 2.983.000,0   

 - Công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân 210.000,0   

 + Hỗ trợ, tham gia các Hội chợ/chợ (Chợ công nghệ, techmat; 

Trưng bày giới thiệu sản phẩm bảo hộ SHTT; Hội nghị, hội thảo 

về KHCN, đổi mới sáng tạo,vv…) 80.000,0   

  + Thẩm đinh công nghệ dự án đầu tư (Thuê chuyên gia hỗ trợ, 

tư vấn thẩm định công nghệ) 50.000,0   

 + Kiểm định thiết bị đo ATBX và mua sắm thiết bị phục vụ hoạt 

động QLNN về ATBX,... 30.000,0   

 + Tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho 

lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh 50.000,0   

 - Công tác thông tin KHCN và hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin. 480.000,0   

 + Xuất bản lịch khoa học công nghệ  75.000,0   

 + Cập nhật tin tức bản tin, các website, in các quy trình kỹ thuật, 

tờ rơi,  duy trì, đảm bảo hoạt động về lĩnh vực ứng dụng công 

nghệ thông tin;  xây dựng thư viện phóng sự KHCN, Hỗ trợ  công 

tác phối hợp cung cấp tư liệu về hoạt động về KHCN… 220.000,0   

 + Tuyên truyền KHCN trên các phương tiện thông tin đại chúng 

(Báo Lạng Sơn) 40.000,0   

 + Mua ấn phẩm, sách báo, tạp chí, tem gửi bưu phẩm, ấn phẩm 

tạp chí, bản tin khoa học công nghệ… 25.000,0   

 + Biên soạn kỷ yếu khoa học công nghệ giai đoạn 2010-2020 120.000,0   

 - Tăng cường tiềm lực trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý 

nhà nước về khoa học công nghệ 90.000,0   
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 + Trang bị màn hình Led phục vụ họp hội đồng Khoa học công 

nghệ, hội đồng sáng kiến…  90.000,0   

 - Tổ chức các cuộc thi: sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 

sáng tạo Kỹ thuật, sáng chế 805.000,0   

 - Công tác thanh tra 50.000,0   

 + Thanh tra đề tài dự án 10.000,0   

 + Thanh tra Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 15.000,0   

 + Thanh tra Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ, An toàn bức 

xạ hạt nhân 10.000,0   

 + Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ 

KH&CN  10.000,0   

 + Thanh tra/kiểm tra nội bộ 5.000,0   

 - Hợp tác quốc tế phát triển khoa học công nghệ: Đoàn ra, 

đoàn vào 150.000,0   

 - Chi Hoạt động Hội đồng, hội thảo, hội nghị, tập huấn KHCN 800.000,0   

 - Duy trì các điểm cân đối chứng (Trông cân, sửa chữa, thay 

thế, kiểm định hiệu chuẩn) 268.000,0   

 - Kiểm tra Nhà nước về Đo lường đối với phương tiện đo nhóm 

2, phép đo, hàng đóng gói sẵn 60.000,0   

 - Kiểm soát chất lượng sản phẩm Hồi đã được bảo hộ sở hữu 

trí tuệ 70.000,0   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ, các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc xây dựng Kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 

công tác năm 2021 theo chức năng và nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo gửi 

Sở KH&CN qua phòng KHTC tổng hợp. 

Phòng KHTC chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này và định kỳ 

tổng hợp báo cáo của ngành theo quy định./. 

 
  Nơi nhận:                                                                              
- Bộ KHCN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng của Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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