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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 192 /BC-SKHCN Cao Bằng, ngày 19 tháng 3 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I năm 2019 

và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II 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 trong quý I năm 2019 và nhiệm vụ 

công tác trọng tâm quý II năm 2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ I NĂM 2019 

1. Kết quả đạt được 

Ngay từ đầu năm 2019, Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phấn đấu hoàn 

thành cơ bản các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo Chương trình công tác 

hàng tháng của UBND tỉnh, kết quả đạt được cụ thể như sau: 

Hoàn thành công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy 

phạm pháp luật
1
 và triển khai xây dựng 02 dự thảo

2
 văn bản quy phạm pháp luật 

mới để sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban 

hành trong lĩnh vực KH&CN; Trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định 

phê duyệt Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019 (lần 1) và Quyết định 

thành lập Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng;  

Duy trì, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện đối với 01 dự án KH&CN 

cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự 

án thuộc chương trình nông thôn miền núi (02 dự án do Trung ương trực tiếp 

quản lý, 02 dự án do Trung ương ủy quyền địa phương quản lý) và 30 dự án, đề 

tài cấp tỉnh được chuyển tiếp; Hoàn thành công tác tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển 

chọn và xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với 07/08 nhiệm 

vụ đặt hàng thực hiện mới từ năm 2019 (01 nhiệm vụ đặt hàng không có hồ sơ 

tham gia tuyển chọn, xét chọn); Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đối với 01 đề tài
3
 

và tiến hành kiểm tra định kỳ đối với 02 đề tài; thông báo đề nghị đăng ký, đề 

                                                           
1
 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh quy định một số mức chi cho hoạt động tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

2
 Văn bản thay thế Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Ban hành 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 cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND 

tỉnh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3
 Đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu đạt loại: Xuất sắc. 
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xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện từ năm 2020; Tiếp nhận, 

thẩm định và chuẩn bị tổ chức Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 

2019 đối với 19 hồ sơ đề nghị công nhận; Tổ chức 01 cuộc thanh tra chuyên 

ngành về đo lường và an toàn bức xạ tại 03 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra 

chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa (trước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 

2019) đối với 17 lô hàng của 17 cơ sở, sản xuất kinh doanh: Kết quả đã kịp thời 

phát hiện và xử lý đối với 03/17 lô hàng không đạt yêu cầu về định lượng, góp 

phần bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; triển khai nội 

dung đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia tới 09 doanh nghiệp đủ điều kiện 

trên địa bàn tỉnh; Hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động 

KH&CN nổi bật
4
 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì thực hiện; Tổng hợp, báo 

cáo thống kê ngành KH&CN năm 2018 theo chế độ định kỳ; Phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu, trình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa 

học cấp tỉnh đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ đạo và hướng dẫn 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc thực hiện vận hành hoạt động đồng bộ từ ngày 01/01/2019 theo cơ chế tự 

chủ theo tinh thần Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016; Tiếp tục 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, trong đó đã 

hoàn thành công tác giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng đối với 25 ha rừng tại 

khu vực xây dựng trang trại thuộc Dự án (hoàn thành dứt điểm công tác giải 

phóng mặt bằng).  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ đang chậm 

tiến độ so với kế hoạch, cụ thể như: 

- Công tác tổ chức Hội đồng xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và tổ chức  

thẩm định nội dung, kinh phí đối với các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2019. 

- Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở KH&CN và sắp xếp, 

tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án và Kế hoạch của Tỉnh uỷ và 

Uỷ ban nhân dân tỉnh.   

Nguyên nhân tồn tại hạn chế: Từ cuối năm 2018 đến nay, tổ chức bộ máy và 

nhân lực của Sở KH&CN có sự xáo trộn, thay đổi: số lượng lãnh đạo Sở còn thiếu so 

với tiêu chuẩn, đồng thời chưa có người đứng đầu có đủ thẩm quyền và trách nhiệm 

theo đúng quy định của pháp luật do đó ảnh hưởng đến công tác tổ chức, sắp xếp bộ 

máy và nhân lực; nhân lực (công chức) tại bộ phận thực hiện quản lý các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh thiếu nghiêm trọng trong thời gian qua (01 lãnh đạo 

phòng chuyển công tác; 01 chuyên viên nghỉ chế độ thai sản) do vậy việc tổ chức các 

Hội đồng KH&CN tư vấn, tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ thực hiện mới năm 2019 chưa được kịp thời so với tiến độ định kỳ.  

                                                           
4
  Cập nhật được 55 tin, bài lên trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn và thực hiện 03 chương trình KHCN và 

đời sống phát sóng trên Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh;  
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II.  NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2019 

1. Tiếp tục tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xây dựng 02 văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KH&CN theo Chương trình công tác năm 2019 

của UBND tỉnh;  

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 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 UBND 

tỉnh thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

Cao Bằng; trình UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng và phê 

duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực 

thuộc Sở KH&CN. 

3. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KH&CN và chào 

mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2019. 

4. Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 

2019: Hoàn thành công tác ký kết hợp đồng giao thực hiện đối với các nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh theo kế hoạch năm 2019; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, 

kiểm tra dự án KH&CN cấp quốc gia, các dự án thuộc Chương trình nông thôn 

miền núi và các nhiệm vụ KH&CN khác đang được triển khai thực hiện trên địa 

bàn tỉnh.  

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và các hoạt động nghiên cứu, 

ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

triển khai 04 cuộc thanh tra chuyên ngành (về đo lường và an toàn bức xạ tại 06 

cơ sở; về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại đối với 

04 cơ sở). 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I năm 

2019 và kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2019 của Sở Khoa học 

và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh;                                                                     

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (bản điện tử); 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở (bản điện tử);  

- Lưu: VT, VP.    
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