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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

 nông thôn mới năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 23/KH-UBND), 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 nhiệm vụ được phân công đối với lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tại Kế hoạch 23/KH-UBND tới các phòng, đơn vị trực thuộc để tổ 

chức, triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức, thực hiện kế hoạch phải thường xuyên, đồng bộ, lồng ghép 

gắn với thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngành; 

phù hợp các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, định hướng của Trung ương, 

của tỉnh. 

Phân công, xác định trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị nhằm đảm 

bảo triển khai hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho nhân dân 

về tầm quan trọng, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội và phục vụ xây dựng nông thôn mới thông qua các hình thức viết tin, 

bài trên trang thông tin điện tử, hội nghị, hội thảo, tập huấn… Thường xuyên 

cập nhật, thông tin đầy đủ về hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh; tăng cường tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, những sáng 

kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới. 

Hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh các hoạt động về xác lập, quản lý và phát 

triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm thuộc Đề án "Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 -2020, định hướng năm 2030". Hỗ 
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trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ thông qua hoạt động trưng 

bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội nghị, hội thảo... để từng bước 

hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Tăng cường hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã kinh phí xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa theo 

quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnhLạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều củaNghị quyết số 

08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. 

2. Phòng Quản lý khoa học 

Đẩy mạnh công tác tuyển chọn, đặt hàng, triển khai các đề tài, dự án ứng 

dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; 

nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển các ngành dịch 

vụ, xuất nhập khẩu, sản xuất chế biến nông, lâm sản chủ lực, sản phẩm thuộc 

chương trình OCOP của tỉnh. 

3. Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành 

Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho các đề tài, dự án, 

mô hình thuộc vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa 

học và công nghệ. 

Tổng hợp, trình UBND tỉnh hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị 

hỗ trợ kinh phí xây dựng nhãn hiệu, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa theo quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnhLạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. 

4. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng mã số, mã vạch các 

sản phẩm, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để thúc 

đẩy phát triển sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, liên kết 

chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng. 

Đẩy mạnh hoạt động 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 theo quy 
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định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnhLạng Sơn 

giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều củaNghị quyết số 

08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này chủ động triển 

khai thực hiện nội dung nhiệm vụ. Trước ngày 15/12/2022 báo cáo đánh giá tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện gửi về Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên 

ngành để tổng hợp và báo cáo. 

2. Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành là đầu mối thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Điều phối CTXDNTM; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVTT Sở; 

- Lưu: VT, KH&QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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