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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 

9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế xã hội. 

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

2026/UBND-TH ngày 04/7/2018 của UBND 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 thực hiện Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2022 như sau (số liệu tính từ ngày 02/3/2022 đến thời điểm báo cáo): 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kết quả đạt được 

Thực hiện Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 

Trong tháng 5/2022, Sở KH&CN tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo kế hoạch. Một số kết quả nổi bật như sau: 

- Thực hiện tham mưu các văn bản trình UBND tỉnh ban hành, như:  

+ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND 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 tỉnh Cao Bằng đến năm 20302; 

+ Đề án tái cơ cấu nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-20253; 

- Tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã và tuyên truyền, phổ biến 

cơ chế, chính sách hỗ trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022. 

                                                           
1 Hướng dẫn số 1909/HD-UBND ngày 26/7/2022; 
2 Quyết định số 968/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022; 
3 Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022; 
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- Cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký tham gia Đoàn giao dịch 

thương mại tại Italia và Đức theo đề nghị của Sở Công thương. 

- Tham mưu nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện 

“Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới hiện đại hóa 

công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”; Sở đã tổng hợp 

thông tin doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đang hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng để thông báo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai thác và 

chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN. 

- Tham gia triển lãm các sản phẩm công nghệ, thiết bị, ý tưởng khởi nghiệp 

tại sự kiện Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu. 

- Xây dựng báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; thẩm định nhiệm vụ KH&CN 

không sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Phổ biến hỗ trợ truyền thông, chia sẻ thông tin về cuộc thi “Thiết kế nhãn 

hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của 02 Dự án đầu tư và 

01 đoàn kiểm tra cấp phép môi trường. 

- Tham mưu rà soát, báo cáo thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 

13/6/2007của Chính phủ gửi Sở Công Thương. 

- Tham mưu xây dựng báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách về hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã đã ban hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

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

đến thời điểm hiện tại đã giải ngân được 5.750 triệu đồng theo đúng cam kết giải 

ngân vốn đầu tư công. 

- 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 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. 

- 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 năm 2022. Kết quả kiểm 

tra được 32/36 đơn vị, có 4 đơn vị dừng kiểm tra do dừng sản xuất, kinh doanh. 

- Quyết định về việc khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trên thị 

trường tỉnh Cao Bằng4. Đã tiến hành khảo sát được 3/7 huyện (Trùng Khánh, Hạ 

Lang và Hà Quảng). 

                                                           
4 Quyết định số 1027/QĐ-SKHCN, ngày 27/7/2022 
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- 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. 

- 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 1xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh 

nghiệp Xí nghiệp Điện lực Cao Bằng5 với số tiền 30.000.000đ theo Nghị quyết số 

93/2021/NQ-HĐND. 

2. Hạn chế, khó khăn 

- Một số  tổ chức, doanh nghiệp chưa quan tâm đến các cơ chế, chính sách 

hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo nên việc hỗ trợ còn hạn chế. 

- Trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới công nghệ, đổi mới sáng 

tạo của tỉnh còn hạn chế; nguồn lực đầu tư tài chính của nhà nước và các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp dành cho khoa học và công nghệ chưa đáp ứng được nhu 

cầu thực tiễn. 

- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu có quy mô nhỏ, tập 

trung hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công, xây dựng, sản xuất vật liệu, 

thương mại...do đó, nhu cầu về đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất 

lượng còn hạn chế. Đến thời điểm hiện tại, chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn 

tỉnh đề xuất nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ...  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022  

1. Tham mưu tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát; 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. 

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về 

thủ tục đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của HĐND 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"6.  

                                                           
5 Quyết định số 1245/QĐ-SKHCN ngày 08/9/2022 
6 Hướng dẫn số 1909/HD-UBND ngày 26/7/2022; 
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3. Tham gia thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư 

khi có yêu cầu. 

4. Tiếp tục tổ chức khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trên thị trường 

tỉnh Cao Bằng đối với 04 huyện. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 trong 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh;                                                                     

- Sở KH&ĐT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang/Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Thành Thân 
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