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BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2018
và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện Công văn số 2222/SNV-TĐKT ngày 27/11/2018 của Sở Nội vụ
về việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và Công văn
số 1603/STC-KTĐII ngày 05/12/2018 của Sở Công Thương về việc báo cáo tổng
kết và chấm điểm tiêu chí thi đua năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG NĂM 2018
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Sở KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham
mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN bao gồm: hoạt động
KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu
trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý
và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng
của Sở theo quy định của pháp luật. Thực hiện theo Quyết định số 33/2015/QĐUBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng, hiện nay Sở KH&CN gồm
Ban Lãnh đạo Sở, 07 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc.
Đầu năm 2018, Sở KH&CN có tổng số 90 công chức, viên chức và người
lao động. Tuy nhiên, từ 01/6/2018 Sở có 01 công chức được điều động sang công
tác tại Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Cao Bằng mới được thành lập và đi vào hoạt
động; từ 01/9/2018 có 02 công chức Lãnh đạo Sở (01 Giám đốc và 01 Phó Giám
đốc) được nghỉ hưu theo chế độ; từ 01/12/2018 có 01 viên chức quản lý được
nghỉ hưu theo chế. Vì vậy, tính đến thời điểm báo cáo tổng số công chức, viên
chức và lao động của Sở KH&CN 86 người, trong đó: 26 công chức, 43 viên
chức, 17 lao động hợp đồng. Trong đó có: 01 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 48 đại học, còn
lại là trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ khác.
Về các tổ chức đảng, đoàn thể gồm: Đảng bộ Sở có 05 chi bộ trực thuộc;
Công đoàn cơ sở có 04 Công đoàn thành viên trực thuộc; Đoàn cơ sở có 03 chi
đoàn trực thuộc; 01 Hội cựu chiến binh.
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Năm 2018, hoạt động KH&CN tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ
trợ, đầu tư kinh phí của Trung ương và địa phương; công tác tăng cường tiềm lực
KH&CN, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị làm việc được quan tâm đầu tư,
cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác; đội ngũ công chức, viên chức của Sở có
trình độ đào tạo đa lĩnh vực, luôn nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách, có
kinh nghiệm và kỹ năng, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công
tác quản lý nhà nước về KH&CN. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt
động KH&CN cũng như đầu tư cho KH&CN còn thấp; hoạt động đầu tư, đổi mới
công nghệ của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế,
mặc dù tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ; hoạt động KH&CN cơ sở đã
được cấp huyện, sở, ngành...quan tâm thực hiện nhưng số lượng nhiệm vụ
KH&CN do cơ sở đề xuất thực hiện vẫn còn hạn chế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng
Sở KH&CN đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng
(TĐKT) như sau:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CTTTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm
(2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội các cấp; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày
06/02/2018 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua năm 2018; Kế
hoạch số 1101/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về công tác thi đua,
khen thưởng năm 2018;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018
của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm
70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/194811/6/2018 và Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về
việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời
kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
- Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực
hiện bình xét thi đua, hình thức khen thưởng và hoàn thiện hồ sơ theo các biểu
mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Quyết định số
08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế
TTDKT tỉnh Cao Bằng. Nhìn chung, hồ sơ đề nghị cơ quan cấp trên xem xét,
thẩm định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (như hồ sơ đề nghị:
Huân chương Lao động hạng Ba cho quá trình cống hiến, Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...) của Sở KH&CN trong
năm 2018 đều thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định hiện hành.
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- Sở KH&CN hiện là thành viên Khối Thi đua II thuộc tỉnh, năm 2018 đơn
vị đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày
25/5/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, cụm
thi đua trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy chế đã
ban hành của Khối Thi đua.
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các cơ
quan có thẩm quyền, Sở KH&CN đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về
công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018, cụ thể:
+ Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 19/01/2018 về việc triển khai, thực
hiện công tác TĐKT năm 2018;
+ Công văn số 88/SKHCN-VP ngày 12/02/2018 về việc đăng ký thi đua,
khen thưởng năm 2018;
+ Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 17/01/2018 về việc thông báo đơn vị
trưởng khối, phó trưởng khối và các đơn vị thành viên các Khối Thi đua thuộc Sở
KH&CN năm 2018;
+ Công văn số 422/SKHCN-QLKHCNCS ngày 11/6/2018 về việc hướng
dẫn việc tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phục vụ công tác
TĐKT đối với các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;
+ Công văn số 1135/SKHCN-VP ngày 17/12/2018 về việc đánh giá tổng
kết phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2018.
- Sở KH&CN đã tổ chức kiểm tra công tác TĐKT lồng ghép trong Chương

trình đánh giá nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008 được tổ chức vào cuối tháng 12/2018. Qua kiểm tra, Sở đã
thực hiện tốt công tác TĐKT theo đúng quy định hiện hành.
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiến hành rà soát và kiện toàn lại Hội
đồng TĐKT theo Quyết định số 249/QĐ-SKHCN ngày 23/4/2018 của Giám đốc
Sở KH&CN. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/9/2018 có 02 thành viên Hội đồng TĐKT
(01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) được nghỉ hưu theo chế độ, do vậy Sở KH&CN
đã kiện toàn lại Hội đồng TĐKT của Sở tại Quyết định số 1022/QĐ-SKHCN
ngày 23/11/2018. Hiện nay, Hội đồng gồm 09 thành viên: 01 Chủ tịch Hội đồng,
01 Phó Chủ tịch Hội đồng và 07 Ủy viên. Hội đồng có trách nhiệm tham mưu
cho Lãnh đạo Sở về công tác TĐKT theo quy định hiện hành; đánh giá, bình xét
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua và đề
nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Hiện nay, Hội đồng vẫn hoạt động theo
Quy chế đã được ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-SKHCN ngày
31/12/2014 của Sở KH&CN. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc,
trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở.
Theo đó các hoạt động của Hội đồng được triển khai đảm bảo đúng quy định, các
thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét công tác thi đua theo chuyên
đề, đột xuất của Bộ KH&CN, UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định. Tính đến
thời điểm báo cáo chưa có thắc mắc, đơn từ khiếu nại của các tập thể và cá nhân
trong thực hiện công tác TĐKT của Sở KH&CN.
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- Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt
chẽ, thống nhất với nhau trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, bình
xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của
đơn vị. Hội đồng TĐKT của Sở có đại diện của Đảng ủy, Công đoàn cơ sở và
Đoàn thanh niên.
2. Kết quả tổ chức các phong trào thi đua
2.1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội
Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức, viên
chức, người lao động của Sở KH&CN quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế
hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2018, các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
địa phương có liên quan đến lĩnh vực KH&CN và các phong trào thi đua thực
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực KH&CN.
Một số kết quả đạt được như sau:
a) Công tác tham mưu
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật
theo Chương trình công tác của UBND tỉnh, cụ thể: Quyết định số 40/2018/QĐUBND 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;
- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về lĩnh vực
hoạt động KH&CN năm 2018 như: Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày
02/3/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm
2018; Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc điều chỉnh, bổ
sung Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2018...;
b) Công tác quản lý KH&CN
Theo dõi, quản lý Dự án KH&CN cấp quốc gia, các dự án thuộc Chương
trình nông thôn miền núi và các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực
hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Kết quả thực hiện năm 2018 như sau:
- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất
sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh
tế và quốc phòng”:
Tổ chức 01 cuộc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc Dự
án, kết quả: các nhiệm vụ thuộc Dự án cơ bản đã được triển khai thực hiện theo
các nội dung thuyết minh được phê duyệt. Tuy nhiên, về tiến độ thực hiện còn rất
chậm so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND
ban hành 02 Quyết định gia hạn thời gian thực hiện đối với các nhiệm vụ của Dự
án; Tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia đối với 02 nhiệm vụ thuộc Dự án;
- Đối với các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi:
+ Phối hợp quản lý, theo dõi và kiểm tra đối với 02 dự án do Trung ương
trực tiếp quản lý hiện đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; 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
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thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ
năm 2018;
+ Thông báo, tổng hợp và trình UBND tỉnh gửi Bộ KH&CN xem xét, phê
duyệt danh mục đề xuất các dự án (04 dự án) thuộc Chương trình nông thôn miền
núi năm 2019 do các tổ chức cá nhân đề xuất. Kết quả: có 02/04 dự án đã được
Bộ KH&CN phê duyệt để thực hiện trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ năm 2019.
- Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 37 đề tài, dự án đang được triển khai
thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, Sở đã thực hiện tốt công tác quản
lý, theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì thực hiện các đề tài, dự án trên địa bàn
tỉnh. Trong đó, đã tiến hành kiểm tra tiến độ, nội dung thực hiện của 25 lượt đề
tài, dự án; nghiệm thu 08 đề tài, dự án; cấp 08 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả
thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước;
Cấp mới giấy chứng nhận hoạt động KH&CN cho 01 tổ chức KH&CN; Cấp lại
giấy chứng nhận hoạt động KH&CN cho 02 tổ chức KH&CN.
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND
ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2018
và thực hiện mới năm 2019 (đợt 1) và Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày
13/11/2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2019.
Hiện, Sở đang tiến hành thông báo và tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức,
cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án theo quyế định đã được phê duyệt.
c) Công tác quản lý KH&CN cơ sở
Theo dõi, tổng hợp để kịp thời xem xét, giải quyết các đề xuất nhiệm vụ
KH&CN phát sinh của cơ sở; Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đề xuất, đặt hàng
nhiệm vụ KH&CN đối với UBND các huyện, thành phố Cao Bằng; Xem xét,
thẩm định hỗ trợ kinh phí thực hiện 03 Hội thảo và 01 Hội thi do 04 đơn vị trong
tỉnh đề xuất; xem xét, hỗ trợ kỹ thuật và kính phí cho dự án trồng cây chanh leo
tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
d) Công tác Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày
08/8/2018 phê duyệt Danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng; Tổ chức
điều tra, khảo sát, lựa chọn nhu cầu hợp tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao
công nghệ với đối tác của Hoa Kỳ; xem xét, thẩm định công nghệ đối với 02 dự
án đầu tư; nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2020; cấp giấy chứng nhận
doanh nghiệp KH&CN cho 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
e) Công tác Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho 10 tổ chức, cá nhân;
Quản lý, triển khai thực hiện 02 dự án về sở hữu trí tuệ, cụ thể: Dự án “Xây dựng
chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào của tỉnh Cao Bằng” (hiện đã có
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và
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chiếu trúc sào do Cục Sở hữu trí tuệ cấp); Dự án “Xây dựng Nhãn hiệu tập thể
“Nếp Hương Bảo Lạc” cho sản phẩm gạo nếp hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh
Cao Bằng".
- Công tác sáng kiến cấp tỉnh: Hoàn thành công tác tham mưu, đánh giá và
công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 và đợt 2 năm 2018 với tổng số 55 hồ sơ đề
nghị công nhận sáng kiến. Kết quả: 42/55 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến
được đánh giá, xếp loại Đạt; 13/55 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến không đạt.
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết kịp thời thủ tục khai báo thiết
bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho 01 đơn vị; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
cho 01 đơn vị; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 07 đơn vị; trình
UBND tỉnh tỉnh xem xét, gửi Bộ KH&CN phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố
bức xạ và Hạt nhân tỉnh Cao Bằng.
f) Thanh tra KH&CN
Tổ chức 08 cuộc thanh tra đối với 18 đối tượng thanh tra thuộc lĩnh vực
KH&CN trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 03
doanh nghiệp trong lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu. Tổng số tiền thu
nộp ngân sách là 45.000.000 đồng.
g) Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Kiểm tra hồ sơ phê duyệt mẫu và xác định hiện trạng 87 cột đo tại 34 cửa
hàng kinh doanh xăng dầu; kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm,
nhãn hàng hóa tại 40 cơ sở của 21 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn 13 cơ sở đăng ký sử dụng mã số mã vạch, gắn nhãn hàng hóa, công
bố hợp quy theo đúng quy định.
- Thẩm định, lập báo cáo đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh
sách 02 tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia năm 2018.
- Tính đến nay, có 77 đơn vị đã thực hiện xong việc xây dựng, áp dụng và
duy trì Hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị. Năm 2018, Sở đã tổ chức kiểm
tra, giám sát về việc áp dụng Hệ thống ISO vào hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại 27 đơn vị; 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.
- Kiểm định được 4506 phương tiện đo các loại tại các đơn vị, sản xuất
kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thử nghiệm được 16 mẫu vật liệu xây dựng của các
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
h) Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
- Theo dõi, chăm sóc các giống cây trồng như lúa, ổi, cam, quýt...; thực hiện
04 đề tài, dự án do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực
hiện; tiếp tục thực hiện các phép thử xin công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn
VILLAS.
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- Tổ chức 07 lớp tập huấn về kỹ thuật ủ phân, nuôi giun quế và kỹ thuật
trồng nấm sò thương phẩm cho bà con nông dân tại các xã trên địa bàn huyện
Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên, Phục Hòa.
- Sản xuất được 15.135 hộp trà giảo cổ lam, 1.888 lọ bột nghệ để tiêu thụ
trên thị trường; tham gia các chương trình kết nối cung cầu, tư vấn chuyển giao
công nghệ, giới thiệu sản phẩm KH&CN trong và ngoài tỉnh.
i) Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN
- Công tác thông tin KH&CN được duy trì tốt, đảm bảo theo kế hoạch,
trong đó tập trung thông tin tuyên truyền về các hoạt động chào mừng Ngày
KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2018; số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự
ngày càng được nâng cao góp phần đưa KH&CN đến gần với đời sống; xuất bản
lịch KH&CN năm 2019 (2.000 cuốn); 4 số tài liệu thông tin KH&CN năm 2018
(500 cuốn/số); Tài liệu phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật với số lượng 500
cuốn; phát sóng 12 chương trình KHCN và đời sống trên sóng Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh; cập nhật và viết được 321 tin, bài lên trang thông tin điện tử
của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn.
- Thực hiện Điều tra nhận thức của công chúng về KH&CN tại 26 cơ quan,
đơn vị và Điều tra Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ tại 07 cơ quan,
đơn vị.
k) Tăng cường tiềm lực KH&CN
Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hòa An, các cơ quan có liên quan tập
trung giải quyết và hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công
hạng mục đường, nhà làm việc khu trang trại thuộc Dự án tại xã Lê Chung, huyện
Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Hiện nay dự án đang trong quá trình chuẩn bị thi công
hạng mục Nhà làm việc thuộc Dự án tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao
Bằng và được UBND tỉnh điều chỉnh thời gian hoàn thành đến hết ngày
31/12/2018.
l) Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm
2018; Duy trì thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thông; qua hệ thống phần mềm một cửa hiện đại iGate; qua dịch vụ bưu
chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực
hiện TTHC; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công
bố danh mục TTHC (Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 và 01 Quyết
định đang chờ xem xét, ban hành).
2.2. Kết quả thực hiện 03 phong trào thi đua trọng tâm
Năm 2018, Sở KH&CN tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, vận động công
chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN tích cực
hưởng ứng, ủng hộ các phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông
thôn mới"; phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển";
phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
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bằng nhiều hình thức, phù hợp với chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Kết quả như sau:
a) Phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới":
Năm 2018, Sở KH&CN tiếp tục được giao phân công phụ trách và giúp đỡ
xã Thị Ngân, huyện Thạch An thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2016-2020. Theo đó, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền,
phổ biến và vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực
hưởng ứng cuộc vận động "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới"; tiếp
tục quản lý, tăng cường thúc đẩy hoạt động triển khai dự án “Xây dựng mô hình
trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh
Cao Bằng”. Tháng 9/2018, Trung tâm Ngiên cứu và Phát triển chè (Viện Khoa
học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc) - đơn vị chủ trì thực hiện đề tài
đã bàn giao 100.500 bầu cây giống chè cho UBND xã Thị Ngân quản lý, sử
dụng; Chuyển giao 02 mô hình trồng cây Ổi Đài Loan và cây Lê Đông Khê cho
bà con nông dân quản lý, chăm sóc với diện tích là 3.000m2/mô hình.
Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở đã tích cực tuyên truyền, huy
động sự ủng hộ của công chức, viên chức thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân đang
triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh quyên góp, ủng hộ,
hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình chính sách xã Thị Ngân, huyện Thạch An đón Tết.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 40 hộ gia đình chính sách tại xã Thị Ngân, huyện
Thạch An nhân dịp đớn Tết Mậu Tuất, giá trị mỗi suất quà là 500.000 đồng và
tặng kèm 01 cuốn Lịch KH&CN năm 2018, với tổng giá trị quà tặng là
25.000.000 đồng.
Cùng với, các hoạt động trực tiếp thực hiện tại xã Thị Ngân, huyện Thạch
An, Sở đã tích cực phát động phong trào chung tay góp sức xây dựng nông thôn
mới, vận động công chức, viên chức tham gia ủng hộ ủng hộ các loại quỹ hỗ trợ
do các cấp có thẩm quyền phát động như: quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới,
quỹ hỗ trợ nông dân (tổng số tiền ủng hộ gần 15.000.000 triệu đồng).
b) Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển":
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 30/2014/NQHĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi
mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu
công nghiệp tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN. Năm 2018, đã tích cực tư vấn và hướng
dẫn 01 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị là doanh nghiệp KH&CN, hiện
doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
c) Phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau":
Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động của Sở
tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện như: quỹ vì
người nghèo; ủng hộ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng
hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Mậu Tuất 2018...
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2.3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua khác
a) Hướng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh,
Sở KH&CN đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động toàn thể công chức,
viên chức, người lao động của Sở tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948-11/6/2018) theo Phát động thi đua số 360/PĐTĐ-SKHCN ngày
28/5/2018 của Sở KH&CN. Tiến hành rà soát, lựa chọn các gương điển hình tiên
tiến (02 tập thể, 03 cá nhân) để giới thiệu cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
xem xét, tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
b) Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham
gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- Tuyên truyền, phổ biến về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh
đạo của Đảng, thành tựu của đất nước; vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
công chức, viên chức toàn Sở trong việc hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;
- Tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. Đây là
dịp để đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở được trao đổi, chia
sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động hưởng ứng
"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc";
- Vận động công chức, viên chức tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu về biên
giới và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Biên
phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 3/3/2019)", kết quả có 01 công chức đạt giải Nhì cuộc thi.
Hiện, Sở KH&CN đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem
xét công nhận "Cơ quan an toàn an ninh trật tự" năm 2018
c) Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa luôn được cấp ủy,
chính quyền Sở KH&CN quan tâm và kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt; các hoạt
động luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể như Công
đoàn, Đoàn thanh niên trong quá trình tổ chức thực hiện. Sở đã hoàn thiện hồ sơ
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn
văn hóa" năm 2018.

2.4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề do cơ quan phát động
- Sở KH&CN đã phát động và triển khai tới các phòng, đơn vị trực thuộc
Sở 02 đợt phát động phong trào thi đua, như sau:
+ Phát động thi đua số 68/PĐTĐ-SKHCN ngày 31/01/2018 về phong trào
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thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
+ Phát động thi đua số 360/PĐTĐ-SKHCN ngày 28/5/2018 về phong trào
thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi
thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối; xây dựng tiêu
chí thi đua năm 2018 của Sở KH&CN; 100% tập thể, cá nhân của Sở đều đăng ký
thi đua năm 2018.
Qua đó, đã góp phần cổ vũ, động viên và tạo động lực để công chức, viên
chức, người lao động của Sở không ngừng phát huy sức mạnh tập thể, thi đua sôi
nổi trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sáng tạo trong công tác
quản lý hoạt động KH&CN, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và
lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018.
3. Kết quả hoạt động của Khối thi đua
- Hiện nay, Sở KH&CN là thành viên khối thi đua II thuộc tỉnh, năm 2018
Sở Công Thương là Trưởng khối; tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn
thiện Quy chế hoạt động của Khối Thi đua II (được ban hành tại Quyết định số
65/QĐ-KTĐII ngày 26/4/2018 của Khối Thi đua II); tích cực tham gia các hoạt
động do Khối Thi đua II tổ chức như giải bóng đá Nam 7 người nhân dịp kỷ niệm
70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/194811/6/2018); nộp bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và thực hiện chế độ báo cáo
định kỳ theo đúng quy định.
4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gƣơng điển hình tiên tiến
- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc
thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế
hoạch số 2486/KH-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị
số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng; Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 15/12/2015 của UBND
tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; Kế
hoạch số 947/KH-SKHCN ngày 31/12/2015 của Sở KH&CN về xây dựng và
nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020...thông qua hệ thống quản lý
văn bản và điều hành iOffice; hội nghị công chức, viên chức; các cuộc giao ban
định kỳ của Sở kết hợp với việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa
chỉ khcncaobang.govn.vn;
- Thực hiện Công văn số 424/SNV-BTĐKT ngày 16/02/2018 của Sở Nội
vụ về việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, Sở
KH&CN đã tiến hành rà soát và giới thiệu 02 tập thể, 03 cá nhân để Ban TĐKT
tỉnh lựa chọn, tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
5. Công tác khen thƣởng
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- Năm 2018, Sở KH&CN đã thường xuyên cập nhật, rà soát và thực hiện
bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân theo đúng quy định.
- Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2018 như sau:
+ Khen thưởng cấp Nhà nước: 01 cá nhân.
+ Khen thưởng cấp tỉnh: 04 tập thể,10 cá nhân,
+ Khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị: 20 tập thể, 84 cá nhân.
(Có biểu tổng hợp khen thưởng chi tiết kèm theo Báo cáo)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm
- Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Sở KH&CN tiếp tục được
quan tâm và thực hiện có hiệu quả; tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và
các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; đội ngũ công chức, viên
chức và người lao động luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
của tỉnh, của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được
giao; kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên về công tác thi đua, khen
thưởng tới các Khối thi đua trực thuộc Sở; đổi mới hoạt động và tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức, chỉ đạo công tác
thi đua, khen thưởng trong toàn Sở; đã khắc phục được hạn chế tồn tại từ năm
2017 trong việc thực hiện đúng và đầy đủ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi
đua, khen thưởng theo đúng quy định.
- Sở KH&CN tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến quy trình quản lý ISO
trong công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy rất thuận lợi trong việc tra cứu, tổng
hợp số liệu.
2. Hạn chế
- Các phong trào thi đua tuy đã triển khai, phát động theo đúng theo kế
hoạch, tuy nhiên hình thức chưa đa dạng và phong phú;
- Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng
được yêu cầu đề ra.
3. Nguyên nhân hạn chế
- Do hạn chế về kinh phí thực hiện, công việc chuyên môn khá bận rộn nên
các hình thức tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua chưa thật sự đa
dạng, phong phú;
- Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được quan tâm,
tuy nhiên việc xây dựng điển hình tiên tiến cần quá trình lâu dài, do vậy trong
năm 2018 chưa xây dựng được điển hình tiên tiến mới, mà chỉ tiếp tục tuyên
truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thời gian trước.
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Phần thứ hai
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019
I. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các phong trào thi đua lập thành tích kỷ
niệm các ngày lễ lớn theo sự chỉ đạo của cấp trên;
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức của
công chức, viên chức, người lao động về Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật TĐKT, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế TĐKT tỉnh Cao Bằng; các văn bản
hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ KH&CN và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quy
định của tỉnh;
3. Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc”; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng gương điển hình
tiên tiến giai đoạn 2015-2020;
4. Tham gia các hoạt động chung của Khối Thi đua II của tỉnh; sơ, tổng kết
phong trào thi đua năm 2019; bình xét thi đua, khen thưởng, suy tôn các tập thể,
cá nhân tiêu biểu của ngành và đề nghị cấp trên khen thưởng thường xuyên hoặc
đột xuất.
II. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA, NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG
1. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự phối
hợp của các tổ chức đoàn thể; Không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức thi
đua nhằm tạo ra phong trào sôi nổi, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, cụ
thể hóa bằng cách phát động các phong trào thi đua và đăng ký các nội dung thi
đua, khối lượng công việc phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, để
đánh giá được kết quả chính xác, khách quan và khen thưởng kịp thời.
3. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng gương điển
hình tiên tiến, tạo điều kiện cho những đối tượng là người lao động trực tiếp phát
huy hết khả năng để đạt được thành tích cao trong các phong trào, tạo ra nhân tố
mới điển hình tiêu biểu để tạo sự lan toả sâu rộng trong các phong trào.
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4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua,
khen thưởng của các đơn vị cơ sở để kịp thời biểu dương những mặt đã làm tốt,
khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức,
viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ./.
Nơi nhận:
- Ban TĐKT tỉnh;
- Trưởng khối Thi đua II thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

Người ký: Sở Khoa học
và Công nghệ
Email:
sokhcn@caobang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 27.12.2018
14:26:13 +07:00
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PHỤ LỤC
Tổng hợp kết quả khen thƣởng năm 2018
(Kèm theo Báo cáo số 1176 /BC-SKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Sở KH&CN)

Stt

Danh hiệu thi đua,
hình thức khen
thƣởng

Trong đó: đối tƣợng ở cơ
sở, lao động trực tiếp

Số lƣợng
Tổng
cộng

Tập
thể

Cá
nhân

Tổng

Tập thể

Cá
nhân

Tỷ lệ ngƣời lao
động trực tiếp

Ghi chú

10

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=8:5*100

I

Khen cấp Nhà nƣớc

1

0

1

0

0

0

0
Khen thưởng quá
trình cống hiến cho
Đ/c Hoàng Giang Nguyên Giám đốc Sở
KH&CN

1

Huân chương Lao
động hạng Ba

1

0

1

0

0

0

0

II

Khen thƣởng cấp
tỉnh

14

4

10

7

3

4

4/10 (40%)

1

Danh hiệu "Tập thể
Lao động xuất sắc"

2

2

0

2

2

0

0

Văn phòng, Trung
tâm Ứng dụng tiến
bộ KH&CN

2

Chiến sĩ thi đua cấp
tỉnh

3

Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh

3.1

1

0

1

0

0

0

0

Đ/c Phan Thị Huyên
- Trưởng phòng
Quản lý Chuyên
ngành

Thành tích năm 2017
(đối với tập thể)

1

1

0

0

0

0

0

Sở KH&CN

3.2

Thành tích năm
2016-2017
(đối với cá nhân)

10

1

9

5

1

4

4/9 (44,44%)

III

Khen cấp bộ, ngành

1

1

0

1

1

0

0

1

Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ KH&CN

1

1

0

1

1

0

0

IV

Khen thƣởng thuộc
thẩm quyền của Sở
KH&CN

104

20

84

89

20

69

69/84
(82,14%)

1

Danh hiệu Lao động
tiên tiến

78

0

78

65

0

65

65/78 (83,33%)

2

Danh hiệu Chiến sĩ
thi đua cơ sở

6

0

6

4

0

4

4/6 (66,67%)

3

Danh hiệu tập thể
lao động tiên tiến

20

20

0

20

20

0

0

Trung tâm Ứng dụng
tiến bộ KH&CN
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