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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 12
và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2019

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và yêu cầu nêu tại Công văn số
2026/UBND-TH ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi
mới, nâng cao chất lượng các báo cáo kinh tế - xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) báo cáo kết quả hoạt động KH&CN tháng 12 năm 2018 và nhiệm vụ
công tác tháng 01 năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN THÁNG 12 NĂM 2018
Trong tháng 12/2018, Sở KH&CN đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn
thành cơ bản các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả đạt được, cụ
thể: Đã hoàn thành công tác tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy
phạm pháp luật Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 quy định
quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc
sào tỉnh Cao Bằng; trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khoa học và công
nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2018 (Quyết định đã được ban hành Số 2016/QĐ-UBND
ngày 07/12/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng
năm 2018); trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn
2019-2020; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán
kinh phí địa phương hỗ trợ thực hiện đối với 02 Dự án do Trung ương ủy quyền
địa phương quản lý thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện trên địa bàn
tỉnh bắt đầu từ năm 2018; theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu các đề tài, dự án
KH&CN trên địa bàn tỉnh, đã tiến hành kiểm tra 06 lượt đề tài, dự án và nghiệm
thu 01 đề tài; kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 10 cơ sở sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên
truyền về KH&CN thông qua tài liệu Thông tin KH&CN số 4/2018, trên trang
thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn và Lịch KH&CN năm 2019.
Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn
chế như sau: Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân dự án "Đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm ứng dụng
tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng - Giai đoạn I vẫn còn chậm so với kế hoạch (dự án
hết thời gian thực hiện trong năm 2018). Tuy nhiên, ngày 10/12/2018 UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 4089/UBND-XD về việc cho phép điều chỉnh thời gian
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hoàn thành dự án đến hết ngày 31/12/2019; Việc xây dựng, trình phê duyệt danh
mục, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức
năng năm 2019 của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc còn
chậm so với yêu cầu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh.
II. NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2019
1. Sở KH&CN chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019;
2. Hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở KH&CN
theo Kế hoạch số 3830/KH-UBND ngày 22/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao
Bằng; Xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp khoa học và công
nghệ công lập theo Kế hoạch số 3831/KH-UBND ngày 22/11/2018 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ Cao Bằng.
3. Tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm tra dự án KH&CN cấp quốc gia, các dự
án thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Trung ương trực tiếp quản lý và các
nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn
các tổ chức, cá nhân có liên quan hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng thực hiện 02
Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Trung ương ủy quyền địa
phương quản lý ngay sau khi có Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí của tỉnh;
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hoạt động KH&CN trên địa
bàn tỉnh; Tăng cường tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa lưu thông trên thị trường nhân dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;
5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan, đẩy nhanh tiến độ
triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông
lâm nghiệp thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng - Giai đoạn
I".
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 12 năm
2018 và kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công
nghệ./.
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