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Số:  31  /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày  08   tháng 3 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH                                                                           
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021  

 
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Khoa 
học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung 
chính như sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu tổng quát 
- Tập trung hoàn thành mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể năm 2021 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ 
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 đối với lĩnh vực được 
phân công phụ trách. 

- Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để ứng 
phó với dịch Covid-19. 

2. Mục tiêu cụ thể 
 Cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công đối với lĩnh vực khoa học và 
công nghệ tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực 
hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ thành các mục tiêu 
cụ thể phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của Sở 
Khoa học và Công nghệ. 
 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
 1. Tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ chỉ số, nhóm 
chỉ số và chỉ số thành phần 

Thực hiện phân công cán bộ làm đầu mối theo dõi chỉ số tăng trưởng về 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Công ty có ý tưởng sáng tạo mới đột phá. 

2. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh 
Thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được 

đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý 
nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng quy định các quy 
định mới về điều kiện kinh doanh. 
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3. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia 

- Triển khai toàn diện việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 
2021 theo đúng tinh thần chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của UBND 
tỉnh thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 
quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số tại Kế 
hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa; theo dõi, 
giám sát việc hướng dẫn và thực hiện của các cơ quan quản lý chuyên ngành, đảm 
bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định của luật. Đổi mới phương thức quản lý 
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi cho người sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; theo dõi, giám sát, 
đánh giá và thanh, kiểm tra dựa trên đánh giá về mức độ rủi ro và tuân thủ luật 
pháp của doanh nghiệp: 

+ Thực hiện chức năng đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. 

+ Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch 
kiểm tra hằng năm tại địa phương về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa tại 
các cơ sở kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa chịu sự quản lý của nhiều bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực.  

+ Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp, 
hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.  

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương (xây dựng kế hoạch, tiến 
hành kiểm tra 06 cuộc). 

+ Chủ trì tổ chức việc khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa tại địa 
phương; cảnh báo cho người tiêu dùng và các cơ quan hữu quan tại địa phương 
(thực hiện 04 cuộc). 

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý chất lượng tại địa phương và các vấn 
đề chất lượng phát sinh cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

+ Tích cực tuyên truyền cho doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh; 
Hệ thống Một cửa quốc gia; 

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 4, tiếp 
nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính, trả kết quả trước thời hạn. 
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4. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 
 Duy trì cung cấp thực hiện tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc 

thẩm quyền ở cấp độ 4; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

5. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án 844, thực hiện 
Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về 
nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn từ đó tạo lập môi trường thuận 
lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp 
có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới. Trong năm 2021 thực hiện các nội dung:  

+ Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao 
dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ 
chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác 
hỗ trợ KNĐMST. 

+ Hình thành và phát triển Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng 
Sơn: sửa chữa, khai thác cơ sở hạ tầng (diện tích, không gian sẵn có) tại các địa 
điểm thuận lợi để tổ chức các hoạt động hỗ trợ KNĐMST; lắp đặt trang thiết bị; 
tổ chức quản lý, khai thác Khu làm việc chung/Trung tâm hỗ trợ KNĐMST tỉnh. 

+ Bố trí địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST: trên cơ sở thực tế của địa 
phương, đơn vị, tổ chức... bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST; phân công 
đầu mối thực hiện tư vấn pháp lý để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi 
nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh 
nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký chứng nhận 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ… 

+ Tổ chức các sự kiện KNĐMST cấp ngành, cấp tỉnh phù hợp với điều kiện 
thực tế của tỉnh; từ đó lựa chọn, giới thiệu các tổ chức, cá nhân có dự án 
KNĐMST tiềm năng tham dự sự kiện Ngày hội KNĐMST quốc gia (TECHFEST 
VIETNAM) và các sự kiện KNĐMST của vùng, liên vùng... 

+ Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền về nội dung, hoạt động 
hỗ trợ KNĐMST; tổ chức tập huấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

+ Xây dựng các chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ 
khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp; phổ biến, tuyên truyền các điển hình 
khởi nghiệp thành công của Việt Nam (phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên 
truyền, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng các chương trình truyền 
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hình; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các điển hình khởi nghiệp và 
hỗ trợ khởi nghiệp...). 

+ Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm để kết nối 
các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, 
với khu vực và thế giới; hỗ trợ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi 
nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới. 

- Năm 2021 tổ chức 05 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu 
trí tuệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 
31/3/2020.  

- Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 
vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong 
suốt quá trình hình thành sản phẩm. 

- Áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp; Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh. triển khai thực hiện 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”. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về ghi nhãn hàng hóa; áp 
dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, mã số mã 
vạch, truy xuất nguồn gốc… cho các doanh nghiệp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này chủ động có kế 

hoạch triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ. Định kỳ hằng quý, hằng năm 
(trước ngày 05 của tháng cuối quý và trước ngày 05 tháng 12) các phòng, đơn vị 
trực thuộc đánh giá tình hình triển khai và thực hiện gửi về Phòng Kế hoạch – Tài 
chính để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Văn phòng Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

 
  Nơi nhận:                                                                             
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- VP UBND tỉnh (b/c) 
- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng của Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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