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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-SKHCN     Cao Bằng, ngày       tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU về xây dựng và đổi mới cơ chế,  

chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút  

các nhà đầu tư chiến lược, giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 
 

Căn cứ Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 11/11/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng 

về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược (sau đây gọi tắt là Chương trình số 09-

CTr/TU); 

Căn cứ Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; 

Thực hiện Thông báo số 180-TB/VPTU ngày 8/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy 

về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Đình Lê Phó Bí thư Thường trực 

tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình 09-CTr/TU. 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình 09-CTr/TU giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các mục tiêu Chương trình 09-CTr/TU và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, xác định các hoạt động 

cụ thể, thời gian hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm triển khai thực hiện của các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển 

khai thực hiện. 

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH&CN; xây 

dựng và đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn nhằm 

cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực KH&CN trong 

thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở 

(DDCI) và năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX),.. 

của tỉnh. 

Nội dung Kế hoạch làm căn cứ cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố và đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức thực hiện. 
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2. Yêu cầu 

Các hoạt động thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. 

Đảm bảo sự liên kết, đồng bộ với thực hiện các nội dung, mục tiêu về phát 

triển KH,CN&ĐMST đã được đề ra tại: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển 

khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 3440 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy; Đề án Nông 

nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030... 

Đảm bảo sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất, hiệu quả 

giữa các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở và với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác 

cải cách thủ tục hành hành chính; đổi mới và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm 

bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư, huy động tối đa các 

nguồn lực đầu tư cho KH,CN&ĐMST; Làm cho KH,CN&ĐMST trở thành động 

lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo QPAN tỉnh Cao Bằng 

theo hướng nhanh, ổn định và bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể  

Phấn đấu đến năm 2025: 

2.1. Cơ bản hoàn thành việc rà soát, cải cách các thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi giải quyết của Sở KH&CN; Giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục 

hành chính; 100% các thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 4. 

2.2. 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản điện tử gắn với việc xây dựng chính quyền 

điện tử và chuyển đổi số.  

2.3. Thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp của 

KH,CN&ĐMST từ 35% trở lên vào tăng trường GRDP của tỉnh. 

2.4. Tỷ lệ kết quả các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được 

ứng dụng vào thực tiễn đạt trên 50%. 
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2.5. Phấn đấu có trên 80% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc trưng, đặc hữu, sản 

phẩm OCOP của địa phương được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài 

sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. Nhằm nâng 

cao giá trị và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm của doanh nghiệp địa phương. 

Trong năm 2022: 

2.7. Hoàn thành dự thảo Đề án cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN, trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

2.8. Đề xuất, đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan 

đến cải cách hành chính; Tổ chức được ít nhất 01 đợt kiểm tra việc triển khai các 

đề tài dự án KH&CN tại huyện Bảo Lâm. 

2.9. Triển khai các hoạt động kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1 – Giai đoạn 2022 – 2025: 

1.1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm 

đến nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, rà soát và hoàn thiện các thủ tục hành 

chính; Phấn đấu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần trong bộ tiêu chí 

chấm điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI); Nâng cao kết quả và thứ tự 

xếp hạng kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Sở 

KH&CN. Trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 100% các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng Hệ thống 

ISO điện tử, có tích hợp liên thông với các hệ thống phần mềm văn phòng điện tử 

hiện nay (ioffice, iGate…). 

1.2. Thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kịp thời 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính và phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ trong thực hiện thủ tục 

hành chính, trong đó tiến hành đề xuất cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Trong đó tập trung: 

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định nội dung, kinh phí các đề tài dự án nhiệm vụ 

KH&CN của các tổ chức cá nhân. Tạo điều kiên thuân lợi để các doanh nghiệp 

quan tâm đầu tư cho các hoạt động về KH,CN&ĐMST. 
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- Đẩy nhanh việc cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng thiết thực, 

hiệu quả, để hấp dẫn, thu hút DN đầu tư, tham gia vào các hoạt động 

KH,CN&ĐMST, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường gắn kết trực tiếp với 

các viện, trường, các chương trình KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ… phục vụ giải 

quyết các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên triển khai các nhiệm 

vụ có tính khả thi cao, có sức lan tỏa, nhân rộng ở địa phương, đặc biệt là đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ cao, thông minh vào 3 chương trình trọng tâm, đột phá 

của tỉnh (Nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu). Đề xuất, đặt hàng thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến cải cách hành chính. 

- Hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực KH&CN, trên cơ sở 

bám sát và đồng bộ với kế hoạch chuyển đổi số của ngành và của tỉnh. Thông qua 

việc số hóa các hoạt động KH&CN, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tiếp cận các chính sách hỗ trợ về KH,CN&ĐMST. 

1.3. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt từ 50% trở lên; 100% thủ tục hành chính 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 và được tích hợp với Cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó tập trung: 

- Hiện đại hóa hành chính, quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị hạ tầng 

công nghệ thông tin (CNTT); đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cắt giảm các khâu trung 

gian không cần thiết, qua đó giảm được tối đa thời gian giải quyết các TTHC. 

- Tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về 

KH&CN, nâng cao trình độ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong 

giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

1.4. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về cải 

thiện môi trường đầu tư liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 

lĩnh vực KH&CN đã được ban hành nhằm tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư 

trong lĩnh vực KH&CN: Cụ thể: 

- Ban hành văn bản hướng dẫn để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ 

dàng các cơ chế chính sách hỗ trợ của ngành và địa phương về KH,CN&ĐMST. 

Tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 93 ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động KH&CN và đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2030. 

- Nâng cao chất lượng triển khai các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng 

dụng công nghệ và kỹ thuật tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa 

bàn tỉnh; hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân áp 
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dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp địa phương. 

1.5. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ưu tiên hỗ trợ các hoạt động 

ứng dụng các thành tựu KH&CN vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 

Bảo Lâm, gắn với mục tiêu phát triển KT-XH khu vực các huyện khu vực miền tây 

tỉnh Cao Bằng; thúc đẩy huyện Bảo Lâm triển khai các hoạt động KH,CN&ĐMST 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội có hiệu quả trong cụm các huyện miền tây của 

tỉnh. 

2. Kế hoạch thực hiện năm 2022 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 09 về lĩnh vực 

KH,CN&ĐMST. 

- Tập trung rà soát tham mưu cho tỉnh sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách 

về hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia vào các hoạt động về 

KH,CN&ĐMST. 

 - Tổ chức được từ 3-5 hội nghị tập huấn, các Hội nghị, hội thảo khoa học, 

triển khai  các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tới 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, khuyến 

khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm 

hàng hóa và doanh nghiệp địa phương. 

- Hoàn thành dự thảo Đề án cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN, trình UBND 

tỉnh phê duyệt trong quý II/2022. 

- Triển khai được ít nhất 01 đợt đi làm việc với UBND huyện Bảo Lâm về tư 

vấn xây dựng nội dung đề xuất các nhiệm vụ KH&CN của huyện, kết hợp với 

kiểm tra việc triển khai các đề tài dự án KH&CN trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 gửi Ban chỉ đạo và UBND 

tỉnh.  

(Các nhiệm vụ cụ thể, theo phụ lục 01 của Kế hoạch) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đồng chí Giám đốc Sở - Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 09-

CTr/TU: 

- Chịu trách nhiệm chung về đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch trong toàn Sở KH&CN.  

- Chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình 09-

CtrTU tại huyện Bảo Lâm; Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về thúc đẩy các hoạt 
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động về KH,CN&ĐMST phục vụ phát triển KT-XH của huyện Bảo Lâm. 

- Chịu trách nhiệm trước Đồng chí Trưởng BCĐ của tỉnh về các nhiệm vụ 

được phân công. 

2. Lãnh đạo các phòng thuộc Sở và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác giải quyết và trả kết quả thủ tục hành 

chính theo đúng quy định, đảm bảo đúng hoặc sớm hạn cho tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân; kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính và công 

khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh; chủ động đề xuất các giải pháp thu hút vốn 

đầu tư trong lĩnh vực KH&CN; 

3. Giao Văn Phòng sở: 

- Chủ trì tham mưu, theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch này;  

- Phối hợp với các phòng, đơn vị để kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến thật sự sáng tạo, có hiệu quả trong 

việc thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện chế độ báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

theo đúng yêu cầu, cụ thể: Báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6 hàng năm và Báo cáo 

năm trước ngày 15/12 hàng năm; 

4. Giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính tại đơn vị và trên 

địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức thiết thực, có hiệu quả; Nâng cao chất lượng 

cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN cho các tổ chức cá nhân ở địa 

phương. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về xây dựng và đổi 

mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các 

nhà đầu tư chiến lược giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ./. 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 



PHỤ LỤC 01 

Bảng phân công chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch triển khai thực hiện  

Chương trình 09-CTr/TU về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,  

thu hút các nhà đầu tư chiến lược giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ 

 (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SKHCN ngày    tháng  4 năm 2022 của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng) 

 

TT TÊN NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ  PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

TRIỂN 

KHAI/ HOÀN 

THÀNH 

SẢN PHẨM 

I 
Giai đoạn 2022-2025 

 
        

1 
Triển khai Kế hoạch đánh giá chỉ số TFP 

hằng năm 
Phòng QLĐLCL 

Phòng 

QLCN&SHTT Nhiệm vụ 

thường xuyên 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

2 

Tham mưu ban hành kế hoạch chuyển đổi 

số trong lĩnh vực KH&CN đến năm 2025, 

định hướng đến 2030 

Văn phòng 

Các Phòng, Trung 

tâm 
 2022-2025 

- Kế hoạch được phê duyệt; 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

3 

Triển khai Kế hoạch số 3083/KH-UBND 

ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Chiến lược SHTT tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2020-2025 

Phòng 

QLCN&SHTT 

Các Phòng, Trung 

tâm 
 2022-2025 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

4 

Triển khai Kế hoạch số 1636/KH-UBND 

ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng 

QLCN&SHTT 

Các Phòng, Trung 

tâm 

 2022-2025 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 



8 

 

 

TT TÊN NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ  PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

TRIỂN 

KHAI/ HOÀN 

THÀNH 

SẢN PHẨM 

5 

Triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai 

đoạn 2021-2025.  Phê duyệt theo Quyết 

định số 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

Phòng QL ĐL-CL 

Các Phòng, Trung 

tâm 

 2022-2025 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

6 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 93-

2021/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2030 

Phòng 

QLCN&SHTT 

Các Phòng, Trung 

tâm 

 2022-2025 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

7 

Tham mưu ban hành Kế hoạch Áp dụng 

Hệ thống ISO điện tử 9001:2015 vào 

CCHC trên địa bản tỉnh Cao Bằng 

Phòng QL ĐL-CL 

Các Phòng thuộc Sở 

2022-2025 

- ĐA được phê duyệt; 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

8 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 

NNTM: Xây dựng khu sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trang 

trại khoa học nông lâm nghiệp, thuộc TT 

ƯDTBKH&CN. 

TT ƯDTB KH&CN Các Phòng, Trung 

tâm 

2022-2025 

- Kế hoạch được phê duyệt; 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 



9 

 

 

 

9 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 

"Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, phê duyệt theo Quyết định số 

1752/QĐ-UBND 

Phòng QL ĐL-CL 

Các Phòng, Trung 

tâm 

2022-2025 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

II Nhiệm vụ năm 2022         

1 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình 09 về lĩnh vực KH,CN&ĐMST 
Văn phòng 

Các Phòng, Trung 

tâm Tháng 4/2022 

- Kế hoạch được phê duyệt; 

- Tổ chức thực hiện và lập BC kết 

quả thực hiện. 

2 
Đề án tái cơ cấu các nhiệm vụ KH&CN Phòng QL KH Các Phòng, Trung 

tâm 
tháng 01-

06/2022 

- ĐA được phê duyệt; 

- Lập BC định kỳ. 

3 

Ban hành Kế hoạch đi làm việc với UBND 

huyện Bảo Lâm năm 2022 

Phòng QL KH Các Phòng, Trung 

tâm 
Tháng 5/2022 

- Kế hoạch được phê duyệt; 

- Tổ chức thực hiện và lập BC kết 

quả thực hiện. 

4 

Hoàn thiện Dự thảo hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết số 93-2021/NQ-HĐND về một 

số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt 

động khoa học công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 

2021-2030 

Phòng 

QLCN&SHTT 

Các Phòng, Trung 

tâm 

Tháng 4/2022 Văn bản được phê duyệt. 

5 

Kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn, 

các Hội nghị, hội thảo khoa học 

Phòng 

QLCN&SHTT 

Các Phòng, Trung 

tâm 
Tháng 4/2022 

- ĐA được phê duyệt; 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 

6 

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030 

Phòng QL KH Các Phòng, Trung 

tâm 
2022-2025 

- Kế hoạch được phê duyệt; 

- XD kế hoạch thực hiện hằng 

năm; 

- Lập BC định kỳ. 
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