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BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ,  

kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ 

 quý I năm 2022 và nhiệm vụ quý II năm 2022 
 

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, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

của Chính phủ quý I năm 2022 và nhiệm vụ quý II năm 2022 như sau (số liệu 

tính từ ngày 15/02/2022 đến thời điểm báo cáo): 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ I NĂM 2022 

1. Kết quả đạt được 

Quý I năm 2022, Sở KH&CN đã khẩn trương xây dựng và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ công tác được giao theo Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng 

năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 

26/01/2022 và Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh được ban hành 

tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/01/2022. Theo đó, Sở KH&CN đã tổ 

chức Hội nghị triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2022 theo hình thức trực tuyến tại 01 điểm cầu chính và kết nối với 10 điểm cầu 

tại các huyện, thành phố, đồng thời ban hành Quyết định số 140/QĐ-SKHCN 

ngày 10/02/2022 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 01, 02 của Chính phủ, kết quả nổi bật đạt được như sau: 

- Công tác tham mưu:  

+ Hoàn thành công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 2677/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021); Xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn thực 

hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành "Quy định 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"; dự thảo "Đề án Phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Cao Bằng đến năm 

2030"; 
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+ Tham mưu trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xây dựng dự thảo quy chế hoạt 

động của Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN:  

+ Quản lý, theo dõi và đôn đốc thực hiện đối với 39 nhiệm vụ KH&CN 

đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 01 dự án cấp thiết địa phương sử 

dụng kinh phí cấp quốc gia, 06 nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 

29 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 03 nhiệm vụ cấp cơ sở. Trong đó, tổ chức Hội 

đồng đánh giá nghiệm thu đối với 03 nhiệm vụ KH&CN (01 nhiệm vụ thuộc dự 

án Chương trình nông thôn miền núi và 02 nhiệm vụ cấp tỉnh1); kiểm tra tiến độ 

thực hiện đối với 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; thực hiện thủ tục bàn giao tài 

sản của 01 nhiệm vụ KH&CN đã kết thúc để quản tổ chức tiếp tục quản lý, sử 

dụng2; tiếp tục thẩm định các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022, 

đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành công tác thẩm định đối với 08/14 nhiệm vụ; 

tham mưu trình Bộ KH&CN điều chỉnh danh mục đề xuất dự án thuộc Chương 

trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2022; Hướng dẫn các đơn vị chủ 

trì công khai nhiệm vụ KH&CN theo Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 

ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN, Bộ tài chính quy định khoán chi thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; 

+ Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2023; xây dựng dự 

thảo Đề án tái cơ cấu nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025.  

- Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ 

và hạt nhân được duy trì thực hiện. Trong đó: 

+ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý, đánh giá kết quả tính 

toán chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-

2020; cho ý kiến thẩm định đối với 05 dự án đầu tư;  

+ Xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động sở hữu trí tuệ 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Thụ lý, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét đối 

với 18 hồ sơ đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến đối với người đứng 

đầu cơ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thụ lý, thẩm định đối với 16 

hồ sơ đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến đợt 1 

năm 2022; 

+ Tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 

01 cơ sở y tế, 01 chứng chỉ nhân viên nhân viên bức xạ. 

- Công tác thanh tra KH&CN: Tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về 

                                                           
1 Dự án: "Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất gạo đặc sản nếp Hương tại huyện Bảo Lạc tỉnh Cao 

Bằng"; Đề tài: Giải pháp đào tạo bồi dỡng, tạo nguồn nhân lực có trình ộ cao cho ồng bào dân tộc thiểu số: Mông, Dao, Sán 

Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng thông qua hệ Dự bị đại học dân tộc; Dự án “Xây dựng, quản lý 

và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” 
2 Tài sản thuộc Dự án Chè thị Ngân cho UBND xã Vân Trình quản lý, sử dụng. 
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đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 02 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đối với 01 doanh nghiệp với số tiền 

9.000.000 đồng. 

- Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Hoàn thành đợt kiểm tra nhà 

nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh dịp trước, trong và 

sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đối với 11 cơ 

sở (gồm 03 cơ sở kinh doanh gas và 08 nhà phân phối)3; Tiếp nhận đăng ký kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với 03 Doanh nghiệp; Triển 

khai Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021–2022 đến 

các đơn vị đủ điều kiện tham dự trên địa bàn tỉnh. 

- Đối với hoạt động tham mưu ISO trên địa bàn tỉnh: Tham mưu kiện toàn 

Ban Chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng; Xây dựng kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO,Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Cao 

Bằng, năm 2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Hoàn thành công tác thống kê ngành KH&CN năm 2022; hoạt động 

thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động KH&CN nổi bật trên địa bàn 

tỉnh được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức có hiệu quả như cập nhật các 

tin, bài lên trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn; xuất bản tài liệu thông tin 

KHCN số 01/2022; thực hiện Chương trình KH&CN và đời sống phát trên sóng 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tiếp tục triển khai 02 dự án đầu tư công 

trong lĩnh vự KH&CN đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thực hiện. 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh được ban hành 

tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 2601/2022, quý I năm 2022 Sở KH&CN 

được giao chủ trì thực hiện 05 nhiệm vụ, tiến độ thực hiện như sau: 

- Báo cáo hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021: Sở 

KH&N đang trong quá trình thực hiện; 

- Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030: Sở 

KH&CN đã hoàn thành - Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026: Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) thành lập Hội đồng 

Khoa học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chủ động xây dựng dự thảo Quy 

                                                           
3 Kết quả: Các sản phẩm hàng hóa có đầy đủ nhãn mác theo quy định, trong số 23 lô hàng thực hiện kiểm tra định lượng có 20 

lô hàng đạt yêu cầu, 03 lô hàng không đạt yêu cầu. Đoàn kiểm tra đã đề nghị các cơ sở liên hệ với nhà phân phối đóng gói lại 

lô hàng không đạt yêu cầu định lượng; 
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chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; 

- Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả áp dụng ở cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 – Sở KH&CN đang trong quá trình thụ lý 

hồ sơ; 

- Đề án phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 – Sở 

KH&CN đang trong quá trình thực hiện. 

II.  NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 

1. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành đối 

với các dự thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuộc lĩnh vực KH&CN như:  

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành "Quy định 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"; Đề án Phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030; Quy chế hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2026; dự thảo Đề án tái cơ cấu nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2026 và 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Chương 

trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh; 

2. Quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện 

trên địa bàn tỉnh; Rà soát, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án theo quy 

định; hoàn thành công tác thẩm định, tiến hành ký kết hợp đồng đối với các 

nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022; tiếp tục hướng dẫn nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở; tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ 

năm 2023; 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hoạt động KH&CN trên địa 

bàn tỉnh; tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát; tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát 

và hướng dẫn các ngành chức năng thực hiện triển khai công tác đánh giá trình 

độ công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị gặp 

gỡ Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực KH&CN năm 2022; xây 

dựng Quy chế hoạt động và chương trình công tác của ban chỉ đạo hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo; Hoàn thành công tác đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến đợt 1 năm 2022; Thụ lý các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

4. Tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh tra về đo lường và chất lượng đối với 

01 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về các 

hoạt động xây dựng tiêu chuẩn công bố áp dụng, mã số mã vạch, nhãn hàng hóa; 

Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đo lường cấp huyện 

theo Quyết định số 996/QĐ-TTg 10/8/2018 giai đoạn 2; 

5. Tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh duy trì theo dõi việc áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
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9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; tham mưu tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo ISO của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư công trong 

lĩnh vực KH&CN. 

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

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 quý I năm 2022 và nhiệm 

vụ quý II năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh;                                                                     

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang/Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 
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