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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /KH-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 

của UBND tỉnh về Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

 Thực hiện Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND 

tỉnh về Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

 I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công đối với lĩnh vực khoa 

học và công nghệ tại Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của 

UBND tỉnh về Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn của ngành để tổ chức thực hiện mang lại 

hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình của UBND tỉnh 

đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

 - Bám sát nội dung Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của 

UBND tỉnh để xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu cần tập trung thực 

hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian. Phân công nhiệm vụ cho các 

phòng, đơn vị để thực hiện. 

- Thực hiện triển khai đồng bộ với các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch 

số 139/KH-UBND  ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chế 

độ chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, cụ thể hóa các chế độ 

chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với đặc thù kinh tế tập 

thể của địa phương, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đặc biệt là các tổ chức 

KTTT, HTX tham gia nghiên cứu và xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 
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Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ. 

Khuyến khích các tổ chức KTTT, HTX đề xuất các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực 

tiễn sản xuất, kinh doanh; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của 

các Hợp tác xã. 

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với 

Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng 

sản phẩm. 

3. Hỗ trợ thực hiện các hoạt động về chứng nhận chất lượng, xây 

dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

3.1. Hỗ trợ hợp tác xã thực hiện các hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí 

tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ 

chức KTTT, HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển 

lãm để quảng bá sản phẩm, thương hiệu và đưa sản phẩm đến nhiều đối tượng 

tiêu dùng. 

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

chuyên ngành;  

3.2. Hỗ trợ hợp tác xã thực hiện các hoạt động về mã số mã vạch, giải 

thưởng chất lượng quốc gia; đào tạo, hướng dẫn áp dụng và thực hành các công 

cụ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng Globalgap, truy xuất nguồn gốc 

hàng hóa...; đào tạo kỹ năng, tay nghề. 

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất 

lượng. 

III. Thời gian và kinh phí thực hiện 

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025 

2. Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện hỗ trợ trong 

giai đoạn 2021-2025 là 1.000, triệu đồng, được lấy từ nguồn vốn ngân sách 

Trung ương. 

(Có phụ lục kinh phí kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan, các Hợp 

tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hằng năm dự kiến nhiệm vụ và nhu cầu kinh phí hỗ 

trợ gửi về Sở KH&CN (qua phòng Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp nhu cầu 
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kinh phí thực hiện nhiệm vụ của ngành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để tổng hợp. 

2. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ được giao đề nghị các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo 

kế hoạch đề ra, báo cáo kết quả gửi về phòng Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, 

báo cáo của ngành theo định kỳ./. 

 
  Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(LTHM) . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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