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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 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của  

Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau:  

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hoá các nội dung của nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện triển khai có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm của ngành; kịp thời 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành rõ nét, đúng thời gian 

100% các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được UBND tỉnh giao. 

2. Yêu cầu 

Xác định các nội dung, chỉ tiêu cần tập trung đôn đốc thực hiện, đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian. Phân công trách nhiệm cụ thể các bộ phận 

chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 1. Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa cho 40 Doanh nghiệp, Hợp tác xã. 

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành. 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2023 

- Nội dung thực hiện:  

 + Đôn đốc các đơn vị thực hiện dự án thuộc Quyết định số 2303/QĐ-

UBND ngày 25/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

+ Tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và  giải quyết các khó khăn vướng 

mắc đối với từng dự án (nếu có). 

+ Đánh giá nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2023 đối với từng dự án 

để xác định số lượng Doanh nghiệp, Hợp tác xã  được áp dụng:  Hệ thống quản 

lý chất lượng tiên tiến; Công cụ cải tiến năng suất chất lượng; tiêu chuẩn; quy 
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chuẩn kỹ thuật; Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thực hành 

nông nghiệp tốt và thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

- Kết quả thực hiện: 40 Doanh nghiệp, Hợp tác xã được cấp giấy chứng 

nhận/báo cáo kết quả về:  Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; Công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng; tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật; Hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thực hành nông nghiệp tốt và thực hành sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ. 

2. Nhiệm vụ 2. Hỗ trợ kết nối, phát triển 02 dự án/ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo. 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2023 

- Nội dung thực hiện:  

 + Tiến hành khảo sát lựa chọn các dự án từ những năm trước có tính khả 

thi để hỗ trợ. Dự kiến lựa chọn từ các dự án như: Dự án Hồng treo gió và hồng 

sấy dẻo, Dự án Trồng bí đỏ lấy hạt; Dự án Cam đường Bắc Sơn; Dự án nuôi vịt 

thả suối; Dự án Hà Thủ ô đỏ; Dự án Na Chi Lăng, Dự án trồng Nho gắn với phát 

triển du lịch trải nghiệm…. Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2023. 

+ Tiến hành hỗ trợ, kết nối với chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo, tập huấn, xây dựng hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm, dự án; tham gia 

các hoạt động của Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp khác có liên quan do Bộ Khoa học và 

Công nghệ và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Thời 

gian hoàn thành: Tháng 12/2023. 

- Kết quả thực hiện: 02 Dự án/ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, kết nối 

thị trường tiêu thụ; được đào tạo, huấn luyện về xây dựng, phát triển sản phẩm 

và thương mại hóa sản phẩm  thông qua các Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm được 

ký kết giữa tổ chức, cá nhân khởi nghiệp và đơn vị tiêu thụ; kết nối kênh tiêu thụ 

phù hợp; mô hình kinh doanh/dịch vụ hoặc dự án xã hội được đưa vào khai thác 

vận hành trong thực tế. 

3. Nhiệm vụ 3: Xác lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 

cho 05 sản phẩm của tỉnh. 

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo. 

- Thời gian thực hiện: cả năm 2023 

- Nội dung thực hiện:  

 + Hỗ trợ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Thời 

gian thực hiện: Quý I, II năm 2023; 

+ Theo dõi, chờ thẩm định đơn và cấp văn bằng. Thời gian hoàn thành: 

Tháng 12 năm 2023. 
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- Kết quả thực hiện: 05 sản phẩm được thông báo dự định cấp văn 

bằng/Quyết định cấp Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận bảo hộ các sản phẩm 

gồm: Chỉ dẫn địa lý Thạch đen Lạng Sơn; Chỉ dẫn địa lý mật ong Vân Thủy, 

Chi Lăng; Nhãn hiệu chứng nhận Du lịch Đồng Lâm; Nhãn hiệu chứng nhận 

NHCN Du lịch Quỳnh Sơn; Nhãn hiệu tập thể Gà ri Văn Quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch trên, Trưởng phòng, bộ phận được giao chủ 

trì, có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 

Sở, các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi 

Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành tổng hợp. 

2. Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm đôn đốc, 

tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

Khoa học và Công nghệ năm 2023. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

  

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Nội vụ; 

- Các phòng chuyên môn của Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KH&QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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