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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021 

 
 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND 

tỉnh về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng nội 

dung triển khai thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021, như 

sau:  

 I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh năm 2021, Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm đạt hiệu quả. 

Đảm bảo thời gian quy định theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh 

năm 2021. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai xây dựng các 

văn bản để cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện theo: Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 

05/01/2021 của Sở KH&CN về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021; Các 

nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021.  

 Thời gian: từ tháng 01 năm 2021. 

 2.  Xây dựng báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư (KH&ĐT) phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, năm. 

 Bộ phận chủ trì chuẩn bị: Phòng Kế hoạch Tài chính 

 Thời gian: theo chế độ quy định hoặc theo văn bản của Sở KH&ĐT. 

 3. Xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện tại Sở KH&CN, tham gia đóng 

góp ý kiến đối với các dự thảo đối với các nội dung theo yêu cầu của cơ quan, đơn 

vị được UBND tỉnh giao chủ trì chuẩn bị tại các phiên họp trong năm. 

Bộ phận chủ trì chuẩn bị: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở (theo 

chức năng, nhiệm vụ).  

 4. Tham mưu dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường hỗ 

trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 

(Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định).  
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- Bộ phận chủ trì chuẩn bị: Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành. 

 - Thời gian: Hoàn thành hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

theo quy định trong tháng 02 năm 2021 (phục vụ Phiên họp tháng 3 của UBND 

tỉnh). 

5. Tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

(Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 
 

- Bộ phận chủ trì chuẩn bị: Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành. 

 - Thời gian: Hoàn thành hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

theo quy định trong tháng 06 năm 2021 (phục vụ Phiên họp tháng 7 của UBND 

tỉnh). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch trên, đề nghị Trưởng phòng các phòng chuyên 

môn, trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, có trách nhiệm phối hợp với các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở xây dựng văn bản đảm bảo đúng thời gian chương trình làm việc 

của UBND tỉnh./. 

  
  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn của Sở, 

  Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hà 
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