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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:             /BC-SKHCN Cao Bằng, ngày          tháng 02 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 năm 2020 

và nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020 
 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và yêu cầu nêu tại Công văn số 

2026/UBND-TH ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi mới, nâng 

cao chất lượng các báo cáo kinh tế - xã hội, Công văn số 1225/SKHĐT-THQH 

ngày 12/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đổi mới, nâng cao chất lượng 

báo cáo kinh tế - xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả 

hoạt động KH&CN tháng 02 năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020 

như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN THÁNG 02 NĂM 2020 

1. Kết quả đạt được 

Trong tháng 02/2020, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ công tác năm 2020, kết quả đạt được như sau:  

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 

02
1
 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản 

quy phạm pháp luật đã được ban hành trong lĩnh vực KH&CN; xây dựng Kế 

hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2020 và Kế hoạch triển khai Đề án truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm theo Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Duy trì, theo dõi 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, 05 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 24
2
 dự án, đề tài cấp tỉnh 

đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn 01 cơ sở đăng ký sử 

dụng mã số mã vạch và 01 cơ sở kê khai thông tin sản phẩm lên hệ thống VNPC; 

giám sát hoạt động chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001: tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu 

về các hoạt động KH&CN nổi bật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực 

hiện như cập nhật được 15 tin, bài lên trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn 

và xây dựng mục lục, nội dung tài liệu Thông tin KH&CN số 01 năm 2020; triển 

khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN; tiếp tục triển khai thực 

                                                           
1 Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, hiện Sở vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, bổ 

sung, hoàn thiện dự thảo khi gửi Sở Tư pháp thẩm định; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá và công nhận 

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Cao Bằng, hiện đang triển khai xây dựng 

dự thảo. 
2 Cấp 02 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
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hiện 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 

tại xã Lê Chung, huyện Hòa An. 

II.  NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2020 

1. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 02 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KH&CN, Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 

2020 và Kế hoạch triển khai Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo Quyết 

định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho 

Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50/CT-

TU ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng 

công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Quản lý, theo dõi, kiểm tra và tiến hành nghiệm thu đối với các dự án 

KH&CN cấp quốc gia, dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 

các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi và các nhiệm vụ KH&CN cấp 

tỉnh đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

3. 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; tiếp 

tục tham mưu triển khai việc chuyển đổi hệ thống ISO từ phiên bản 9001:2008 

sang phiên bản 9001:2015; tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo 

lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và an toàn bức xạ trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ theo Kế hoạch thanh tra KH&CN 2020 đã 

được phê duyệt. 

4. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến 

độ triển khai để hoàn thành 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 tại xã Lê Chung, huyện Hòa An. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 

năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020 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; 

- Các phòng và ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, VP.    

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Thuý 
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