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Tình hình triển khai và kết quả 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 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm như sau: 

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 

1. 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. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập khẩu, đã tuyên truyền, 

hướng dẫn người nhập khẩu thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký kiểm tra chất 

lượng hàng hoá nhóm 2 nhập khẩu trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 

1.100 lô hàng hoá các loại thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2. 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. 
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Tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử KNĐMST tỉnh Lạng Sơn có địa 

chỉ: http://startup.langson.gov.vn, nhằm 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. Từ đó, bước đầu 

góp phần thúc đẩy, hỗ trợ tuyên truyền, vận động tinh thần khởi nghiệp, kết nối 

các mạng lưới KNĐMST của cả nước, hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn 

tỉnh.  

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đưa vào hoạt động Khu làm 

việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn, nhằm cung cấp không gian làm việc 

chung, không gian trưng bày sản phẩm, tiện ích văn phòng phục vụ cho hoạt 

động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, khách 

hàng; cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, khóa đào tạo với huấn 

luyện viên khởi nghiệp và nhà đầu tư khởi nghiệp.   

Tham mưu phát động Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với 

mục đích tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển những ý tưởng, dự án, 

sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới 

sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, 

công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời bước đầu tạo sự 

kết nối các yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST. 

3. 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. 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị 

cho sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản 

phẩm cho doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia nghiên 

cứu, ứng dụng KHCN trong bảo quản, chế biến một số sản phẩm của tỉnh 

(Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng 

Sơn; Nghiên cứu quy trình chế biến một số sản phẩm từ quả Sở trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn). 

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn đã thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, 

đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Kế hoạch nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có tập trung vào các nội dung: Thúc đẩy các 
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doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất 

lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 

suất, chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực; Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp 

dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp với điều 

kiện của doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (10-15 tổ chức); 

Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ, năng suất xanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (5-10 tổ chức); Hỗ trợ 

ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại 

hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản 

xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Hỗ trợ tổ chức chứng nhận sản phẩm, 

hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý: an toàn thực phẩm, môi trường, năng 

lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp,... và chứng nhận hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. (dự kiến hỗ trợ 15-20 tổ chức).  

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

1. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 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 được tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở. Tạo đồng thuận trong ý 

thức, trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, nâng cao năng lực canh tranh cấp Sở trong năm 2021. 

2. 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”. 

3. 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. 

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. 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.  

5. 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. 

Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp./. 

 
  Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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