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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Ngày 21/3/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ nhằm kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ 
năm 2019 và kết quả triển khai, thực hiện trong những tháng đầu năm 2019 của 
Sở Khoa học và Công nghệ. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở, Trưởng, 
Phó các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

 Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo và ý kiến 
tham gia của các thành viên dự buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ 
trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Sở đã chủ động rà soát, tham 
mưu cho tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực của ngành, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ UBND 
tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng. Công 
tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất 
lượng (ISO); thực hiện dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và 
chương trình phát triển tài sản trí tuệ có kết quả tích cực. Phối hợp tốt với các 
sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học 
kỹ thuật. Việc quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có nhiều tiến 
bộ. Sở đã chủ động ban hành các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai cụ 
thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành. 

2. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung kế 
hoạch đã đề ra, đồng thời tập trung một số trọng tâm sau: 

- Khẩn trương tổng kết, đánh giá các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có liên quan đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, 
trên cơ sở đó tham mưu cho tỉnh hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển khoa học và công nghệ cho giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
2030; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc xác định định hướng phát 
triển khoa học và công nghệ chuyên ngành. 

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết 
Chương trình phối hợp về nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học và 
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công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào khai thác thế mạnh tiềm 
năng về nông lâm nghiệp và các sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng 
sản xuất hàng hóa. 

- Quan tâm chú trọng tổ chức hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của 
từng địa phương; cần xây dựng các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh trở thành 
những cơ sở nghiên cứu khoa học, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

- Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sau khi được cấp các chứng nhận bảo 
hộ nhãn hiệu đối với sản phẩm đặc sản của địa phương theo hướng mở rộng quy 
mô sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm tới các thị trường tiềm năng… 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ 
quan truyền thông trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ của ngành. Chú 
trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, xây dựng các bản tin khoa học 
và công nghệ, trong đó có sự tham gia của các báo cáo viên, các chuyên gia am 
hiểu sâu về khoa học và công nghệ chuyên ngành tham gia các chương trình hỏi 
đáp trên Đài PTTH tỉnh. 

3. Về những đề xuất, kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, 
ngành dự làm việc đã trao đổi trực tiếp, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, tổ 
chức triển khai thực hiện. 

- Về đề xuất bổ sung biên chế cho Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa 
học, công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm: Giao Sở Nội vụ nghiên cứu 
đề xuất UBND tỉnh trên cơ sở cân đối biên chế sau khi sắp xếp các đơn vị sự 
nghiệp của tỉnh. 

- Về đề xuất mua sắm các trang thiết bị, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật 
chất cũng như phương án đào tạo nhân lực nhằm phục vụ công tác vận hành 
Trạm Quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn: Sở Khoa học 
và Công nghệ chủ động làm việc việc với UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra 
hiện trạng công trình đã xây dựng, nhu cầu thiết bị để Trạm quan trắc có thể 
hoạt động, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Khoa 
học và Công nghệ và các bộ ngành liên quan. 

- Về đề xuất cấp kinh phí để thực hiện các kế hoạch, dự án, chương trình 
(Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020; Dự án nâng 
cao năng suất chất lượng; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ); đề nghị bổ 
sung kinh phí theo định mức biên chế mới được bổ sung năm 2019; đề nghị tăng 
nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ: Giao Sở Tài chính nghiên 
cứu, hướng dẫn, hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ, đề xuất UBND tỉnh xem xét 
cụ thể. 

- Về đề nghị tiếp tục cấp kinh phí đầu tư Dự án Trại thực nghiệm và Dự 
án đầu tư bổ sung, nâng cấp và cải tạo phòng thí nghiệm, nhà xưởng và tăng 
cường thiết bị kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và 
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Đo lường chất lượng sản phẩm: Đây là các dự án nằm trong danh mục đình, dãn, 
hoãn, do vậy Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và 
các cơ quan liên quan tiếp tục đề xuất khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung 
hạn của giai đoạn sau. Các kết quả chuẩn bị đầu tư đã có cần được quản lý tốt, 
chủ động đề xuất các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách tỉnh nếu có. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành trong thành phần làm việc; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
KGVX, TH, KTTH, KTCN, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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