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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 

tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, 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 tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 9 năm 

2022 như sau (số liệu tính từ ngày 15/7/2022 đến thời điểm báo cáo): 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN THÁNG 8 NĂM 2022 

1. Kết quả đạt được 

Trong tháng 8/2022, Sở KH&CN tiếp tục quan tâm 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. Một số kết quả nổi bật như sau: 

- Công tác tham mưu:  

+ Hoàn thành công tác tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản: 

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”1; "Đề án Phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030"2; “Đề án tái cơ cấu nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh”3;  

+ Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản tham mưu trình UBND tỉnh: dự 

thảo “Đề án phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030”; dự án “Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN”. 

- 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, 

                                                           
1 Số 979/TTr-SKHCN, ngày 15/7/2022 
2 Số 980/TTr-SKHCN, ngày 15/7/2022; 
3 Số 1032/TTr-SKHCN, ngày 27/7/2022. 
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29 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 03 nhiệm vụ cấp cơ sở. Trong đó, tổ chức đánh 

giá nghiệm thu 01 đề tài; Tổ chức kiểm tra 01 đề tài; đôn đốc các đơn vị chủ trì 

đang thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình nông thôn miền núi báo 

cáo kết quả thực hiện để chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra. 

+ Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 03 nhiệm vụ KH&CN thực hiện 

năm 2022. 

+ Tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng bổ sung thực hiện từ năm 20224; 

 + Đối với các nhiệm vụ năm 2023: Đã hoàn thành công tác tổng hợp danh 

mục đề xuất đặt hàng; chuẩn bị các mẫu phiếu, danh sách các hội đồng tư vấn 

chuyên ngành. Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập các Hội đồng tư vấn 

chuyên ngành xác định nhiệm vụ năm 2023. 

- 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 gia đoàn Kiểm tra thực địa khu vực thực hiện đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản tại mỏ mangan Roỏng Tháy, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh và mỏ 

mangan Pài Cai, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh). 

+ Tham mưu trình UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự 

cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng5. 

+ Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang 

chuẩn đoán y tế) cho 01 cơ sở y tế6 và cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị bức xạ 

máy X-quang chẩn đoán y tế cho 01 cơ sở y tế7. 

+ Tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 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” do Công ty cổ phần Khoáng 

sản và Luyện Kim Việt Nam chủ trì, thực hiện từ tháng 11/2014-10/2019. 

+ Rà soát các cơ chế, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đã ban 

hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

+ Cử nhân sự tham gia Ban giám khảo đánh giá, chấm điểm, xếp giải các 

mô hình sản phẩm cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần 

thứ 11 năm 2022. 

+ Thành lập và tổ chức họp hội đồng đánh giá sáng kiến, thẩm định 53 hồ 

sơ đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của đối với các sáng kiến/đề tài 

nghiên cứu khoa học của ngành Giáo dục và Đào tạo 

                                                           
4 Tờ trình số 1100/TTr-SKHCN, ngày 09/8/2022, dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận 

miến dong Án Lại cho sản phẩm miến dong của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng”; 
5 Tờ trình số 977/TTr-SKHCN, ngày 15/7/2022; 
6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng; 
7 Bệnh viện y học cổ truyền. 
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- Công tác thanh tra KH&CN:  

+ Xây dựng các báo cáo gửi Thanh tra tỉnh: Báo cáo kết quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; Báo cáo kết quả công tác PCTN 

phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Báo cáo công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật. 

+ Cử công chức tham dự lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác bồi 

thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:  

+ Tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đợt 3/2022 (theo Thông 

báo số 1004/TB-SKHCN ngày 21/7/2022; Quyết định số 1003/QĐ-SHCN ngày 

21/7/2022). Kết quả đã kiểm tra được 7/13 cơ sở, gồm 03 cơ sở kinh doanh xăng 

dầu, 01 cơ sở kinh doanh vàng, 02 cơ sở sản xuất men rượu và 01 cơ sở kinh 

doanh điện, điện tử. 

+ Tiến hành khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trên thị trường tỉnh 

Cao Bằng8. 

+ Ban hành hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa gửi 

cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

+ Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu gửi Công 

ty TNHH XNK Logistics Việt Nam và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng. 

+ Tham gia giám sát hoạt động sửa chữa, kiểm định cột đo xăng dầu tại 05 

cơ sở ở huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh. 

+ Hướng dẫn 01 đơn vị xây dựng về nhãn hàng hóa và 01 cơ sở làm thủ tục 

đăng ký sử dụng mã số mã vạch. 

+ Phối hợp Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường kiểm tra 

đột xuất liên ngành theo phản ánh của báo pháp luật tại 01 cơ sở sản xuất bia. 

Qua kiểm tra thể tích ghi trên nhãn không phù hợp với lượng hàng hóa thực tế. 

Đã kiến nghị Đội quản lý thị trường số 1 xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn; bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và chuẩn đo 

lường được 774 phương tiện đo9 và 04 đo điểm điện trở nối đất. 

- Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN, cũng như công tác nghiên cứu, 

ứng dụng tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức có hiệu quả như:  

+ Cập nhật 20 tin, bài và cập nhật các hoạt động liên quan đến KH&CN 

trên địa bàn tỉnh lên trang web khcncaobang.gov.vn; thực hiện phát sóng chương 

trình Khoa học và Đời sống số 07 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao 

                                                           
8 Quyết định số 1027/QĐ-SKHCN, ngày 27/7/2022 
9 Các phương tiện đo gồm: 52 cân bàn; 01 cân điện tử; 25 cân đồng hồ lò xo; 12 cột đo xăng dầu; 133 huyết áp kế; 

03 Taximet; 10 điện tim; 530 công tơ điện xoay chiều 1 pha; 06 phòng máy x- quang; 02 máy x- quang; Đo điện 

trở nối đất: 04. 
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Bằng; xây dựng nội dung và phát sóng số 1 Chương trình phát thanh KHCN & 

Đời sống; xây dựng mục lục Bản tin KH&CN số 3 năm 2022; Hoàn thành cuộc 

Điều tra Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ năm 2022. 

+ Nhân giống cây trồng lan kim tuyến, cây keo lai trong phòng nuôi cấy 

mô; Sản xuất giống nấm cấp 1, cấp 2; phục tráng giống nếp tại xã Quang Hán và 

xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh... 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư công theo kế hoạch. 

2. Đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2022 của 

UBND tỉnh được ban hành tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 và 

Chương trình công tác quý III/2022 được ban hành tại văn bản số 1652/CTr-

UBND ngày 28/6/2022, Sở KH&CN còn 02 nhiệm vụ Sở KH&CN đang tiếp tục 

tổng hợp, cụ thể: 

- Đề án phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. 

3. Đánh giá chung: 

Nhìn chung, công tác KH&CN trong tháng 8/2022 đã được Sở KH&CN 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, nội dung công việc cơ bản đảm bảo tiến 

độ và chất lượng. Cụ thể: 

- Công tác tham mưu văn bản trình UBND tỉnh hoàn thành theo tiến độ và 

đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

- Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. 

- Duy trì hoạt động quản lý công nghệ, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác hướng dẫn và kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, 

đo lường chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo; công tác đánh giá 

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến được thực hiện đảm bảo. 

Tuy nhiên, một số nội dung, nhiệm vụ vì nhiều yếu tố khách quan dẫn đến 

chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra như:  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 điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức lớp tập huấn tại địa 

phương nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực và nghiệp vụ về hoạt động 

SHTT và tập huấn về công tác sáng kiến. 

Trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều 

hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch. 
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II.  NHIỆM VỤ KH&CN TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2022 

1. Hoàn thiện các dự thảo trình UBND tỉnh theo kế hoạch đề ra: Đề án phát 

triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.  

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

trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội đồng tư vấn chuyên ngành và hội đồng Khoa 

học tỉnh xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2023; tổ chức kiểm tra 02 dự án; tổ 

chức hội đồng xét giao trực tiếp đối với 01 nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2022. 

3. Đối với công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ: Tổ chức điều tra, 

khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; Thụ lý các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ; Tổ chức các hội đồng đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến thuộc ngành Giáo dục, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. 

4. Đối với công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Xây dựng kế hoạch 

tổ chức Hội nghị tập huấn về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO: 9001: 2015 cho các cơ quan HCNN tỉnh và Hội nghị tập huấn hướng 

dẫn hoạt động kiểm tra nhà nước vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho cấp 

huyện, thành phố; Tiếp tục tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng đối 

với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (đợt 3/2022); Triển 

khai Kế hoạch khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trên thị trường tỉnh Cao 

Bằng; Xây dựng Dự thảo Quy định về quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. 

5. Đối với công tác thanh tra: Tổ chức 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo 

lường và chất lượng đối với Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Cao Bằng. 

6. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, thông tin, 

tuyên truyền về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết quả hoạt động khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo đến các cơ quan, đơn vị. Phát sóng kịch bản số 8 

và xây dựng nội dung kịch bản số 9 Chương trình KHCN và Đời sống trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng. Xây dựng nội dung và phát sóng số 2 

chương trình Phát thanh KHCN&ĐS. Duy trì cập nhật thông tin trên cổng thông 

tin thành phần https://sokhcn.caobang.gov.vn; Xây dựng mục lục, tổng hợp, biên 

tập và hoàn thiện bản thảo tài liệu phổ biến kiến thức Khoa học kỹ thuật. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư công trong lĩnh vực 

KH&CN. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, đảm 

bảo an toàn, an ninh trật tự cơ quan. 

https://sokhcn.caobang.gov.vn/
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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 tháng 8 năm 2022 và nhiệm 

vụ tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Bc);                                                                     

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng KT-HT các huyện, th.phố; 

- Trang/Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 
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