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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; 

 Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện;  

 Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số …/TTr-SKHCN 

ngày … tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triểnTrung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 



 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3 (để t/h);  

- Bộ KH&CN; 

- TT Tỉnh uỷ;             

- TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Sở Khoa học và Công nghệ;                  

- Sở Nội vụ;                                                          

- VP UBND tỉnh; các PCVP, CV CN;  

- Trung tâm ƯDTBKHCN;  

- Lưu: VT, NC. 
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ĐỀ ÁN 

PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG 

GIAI ĐOẠN 2022-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày …/7/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

 I. SỰ CẦN THIẾT 

 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng 

(sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định 360/QĐ-UBND ngày 

20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN vào 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trực thuộc Sở KH&CN; Trung tâm là tổ chức hạt 

nhân, lực lượng chủ chốt, quan trọng phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước về 

KH&CN tại địa phương; đầu mối đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, 

phát triển các hoạt động dịch vụ KH&CN, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và 

quản lý nhà nước về ứng dụng, chuyển giao công nghệ tạo động lực phát triển kinh tế 

địa phương. Hoạt động của Trung tâm trong những năm gần đây đã đạt được những kết 

quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 

về vị trí, vai trò của KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần 

phát triển kinh tế, xã hội cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. Tuy nhiên, cơ 

chế vận hành cũng như cơ sở vật chất, năng lực và trang thiết bị phục vụ hoạt động của 

Trung tâm hiện nay đã bộc lộ những bất cập, trì trệ, kém hiệu quả, không theo kịp với xu 

thế phát triển mạnh mẽ về KH&CN chung của xã hội. Chất lượng công tác chuyển giao, 

ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống chưa cao, chưa huy động được 

nhiều nguồn lực xã hội hóa, nhiều mô hình đã có kết quả thử nghiệm nhưng việc triển 

khai nhân rộng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về kinh phí đầu tư nhân rộng. Trang 

thiết bị, máy móc phục vụ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN, kiểm định, hiệu 

chuẩn, thông tin thống kê về KH&CN mặc dù đã được đầu tư nhưng nhanh chóng bị lạc 

hậu, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao. Trình độ và năng lực nghiên cứu của 

viên chức, người lao động trong đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của 

cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác thông tin KH&CN chậm đổi mới và còn 



nhiều bất cập, nguồn thông tin KH&CN còn hạn chế, phân tán, lạc hậu. Năng lực kiểm 

định, hiệu chuẩn của đơn vị còn nhiều hạn chế: chỉ kiểm định được 16/68 loại phương 

tiện đo nhóm 2 quy định bắt buộc phải kiểm định theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN, 

hiệu chuẩn được 01 loại phương tiện đo trên hàng trăm loại phương tiện đo có nhu cầu 

hiệu chuẩn ở các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

 Để Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng phát triển và hội nhập, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phù hợp với chủ trương, đường lối phát 

triển KHCN&ĐMST của Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần thiết phải xây dựng Đề án 

Phát triển Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cùng các giải pháp khả thi để phát triển 

Trung tâm. Việc xây dựng Đề án cũng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08/11/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 3831/KH-

UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án sắp 

xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết 19-NQ/TW; triển khai các bước thực hiện Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU 

ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển KHCN&ĐMST của 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

 II. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 1. Chủ trương của Đảng 

 - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; 

 - Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa; 

 - Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế; 



 2. Các văn bản Luật của Quốc hội và văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ 

ngành Trung ương 

 - Luật KH&CN ngày 18/6/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 - Luật Chuyển giao Công nghệ ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

 - Luật Công nghệ thông tin 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 - Luật Thống kê ngày 23/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 - Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

 - Luật Đo lường ngày 11/11/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 - Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Trung 

ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế; 

 - Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2012 của Thủ tướng chính 

phủ về việc phê duyệt đề án nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

 - Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030; 

 - Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban 

hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ KH&CN; 

 - Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 



- Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành 

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; 

 - Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ KH&CN về việc quy 

định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

 - Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ KH&CN về việc sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ 

KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

- Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ. 

 3. Các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng, Sở KH&CN 

 - Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trực thuộc Sở 

KH&CN;  

 - Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trực thuộc Sở KH&CN trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN; 

 - Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng; 

 - Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03 tháng 11 năm 2021của Tỉnh ủy Cao Bằng về 

phát triển KHCN&ĐMST của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; 

 - Nghị quyết 93/2021/NQ-HĐND quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển hoạt động KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; 

 - Chương trình hành động số 3440/CTr-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; 

 - Kế hoạch số 2769/KH-UBND  ngày  10/11/2020  của  UBND  tỉnh  Cao  Bằng  

về chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

 - Kế hoạch  số 3084/KH-UBND  ngày 10/11/2021  về Triển khai “Chương trình 

phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030” tại tỉnh Cao Bằng; 

 - Kế hoạch  số 1636/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy  ban  nhân  

dân  tỉnh  Cao  Bằng  về triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh  thái  khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 - Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về  chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao thuộc Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng;  



 - Quyết định số 592/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2020 của Sở KH&CN Cao Bằng về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 lĩnh vực KH&CN; 

- Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN TỈNH CAO BẰNG 

 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Tên gọi: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng. 

2. Trụ sở chính: Tổ  5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

3. Tổ chức bộ máy: 

 - Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và 1-2 Phó Giám đốc. 

 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: gồm 06 phòng, trạm: Văn phòng; Phòng 

Nghiên cứu Ứng dụng; Phòng Kiểm định, hiệu chuẩn đo lường; Phòng Thử nghiệm và 

dịch vụ; Phòng Thông tin - Thống kê KH&CN; Trạm Thực nghiệm và chuyển giao công 

nghệ. 

 4. Biên chế:  

 Năm 2022, Trung tâm được tỉnh giao: 44 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, 03 chỉ tiêu 

hợp đồng theo NĐ68/2000/NĐ-CP và NĐ161/2018/NĐ-CP.  

Ngoài ra Trung tâm còn có 06 hợp đồng lao động thực hiện các công việc khác từ 

nguồn thu của đơn vị. 

 5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

 5.1 Nhà làm việc: 

 - Trụ sở chính: trụ sở của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN có địa chỉ tại tổ  

5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng và gồm có: 

 + Nhà số 1 (3 tầng): Ban Giám đốc; Văn phòng và các phòng chức năng, phòng 

họp; Hội trường.  

 + Nhà số 2 (4 tầng): Phòng Thử nghiệm và dịch vụ; Phòng Kiểm định hiệu chuẩn 

đo lường; phòng Kiểm định phương tiện đo công tơ điện, đồng hồ nước; Kho lưu giữ 

chuẩn; Phòng để chuẩn, thiết bị đo lường; Phòng Thông tin và thống kê KH&CN, Thư 

viện KH&CN. 

 + 01 nhà cấp 4 để bán hàng, trưng bày sản phẩm KH&CN. 

 - Nhà kỹ thuật Vò Đạo tại xóm Ngọc quyến, xã Hưng đạo, thành phố Cao Bằng: 



 + Nhà số 3 (3 tầng): Phòng Nghiên cứu Ứng dụng, nhà lưới, mô hình nghiên cứu, 

phòng nuôi cấy mô.  

 - Trang trại Khoa học Nông lâm nghiệp tại xã Lê Chung, Hòa An: 

 + Nhà số 4 (3 tầng): Trạm Thực nghiệm và chuyển giao công nghệ tại xã Lê 

Chung, huyện Hòa An. 

 5.2 Tài sản, trang thiết bị: 

 - Ô tô: đơn vị được trang bị 01 xe ô tô bán tải phục vụ công tác chuyên môn. 

 - Trang thiết bị phòng Lab xây dựng. 

 - Trang thiết bị, chuẩn đo lường phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn đo 

lường. 

 - Trang thiết bị thí nghiệm phục vụ phòng nuôi cấy mô, công nghệ sinh học. 

 - Máy đóng chè phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm chè giảo cổ lam, chè dây.  

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ; THỰC TRẠNG NĂNG LỰC 

CÔNG NGHỆ 

 1. Vị trí, chức năng:  

 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp 

KH&CN công lập trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, 

triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh; thông tin, thống 

kê KHCN&ĐMST phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; các hoạt động sự nghiệp 

và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo 

quy định của pháp luật. 

 Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho 

bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý 

trực tiếp của Sở KH&CN. 

 2. Nhiệm vụ 

 2.1. Về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN 

 - Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật trong phạm vi được phân công; 

- Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ 

KH&CN dài hạn, trung hạn, hằng năm tại địa phương; 

 - Tổ chức hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến 

khích đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong phạm vi, 

chức năng nhiệm vụ được giao; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ 

công tác quản lý nhà nước của Sở KH&CN; 



 - Chủ trì và tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực được phân công; 

 - Tổ chức tiếp nhận, khảo nghiệm, đánh giá, hoàn thiện công nghệ và lựa chọn 

công nghệ phù hợp để chuyển giao vào thực tiễn và đời sống; 

-Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực khoa học, 

công nghệ cho người lao động trong lĩnh vực được phân công; 

 - Thu thập, lưu giữ, bảo tồn khai thác phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi quý 

hiếm tại địa phương; cung cấp nguồn nguyên liệu gen cây trồng, vật nuôi quý hiếm phục 

vụ công tác nghiên cứu khoa học, cải tạo giống; 

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và 

cung cấp các dịch vụ KH&CN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy 

định của pháp luật; 

 - Tham gia và tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công 

nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh 

các sản phẩm công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp 

luật; 

 - Xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia khoa học, công 

nghệ phục vụ công tác quản lý, thẩm định khoa học, công nghệ  và hỗ trợ doanh nghiệp 

đổi mới công nghệ;  

 - Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật 

tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương; 

 - Xác định nhu cầu cần hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, nhu cầu ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ tại địa phương; thực hiện 

các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; 

- Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển 

công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

 2.2. Về hoạt động thông tin và thống kê KHCN&ĐMST 

 - Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN, 

thông tin, số liệu thống kê KHCN&ĐMST phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa 

phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí 

thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê KHCN&ĐMST; 

 - Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định; 

 - Khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin KH&CN trong nước và nước ngoài 

để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các 

nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng của địa 

phương, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 



 - Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin KH&CN; tham gia xây dựng, cập nhật 

và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ 

các cơ sở dữ liệu về KH&CN của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ 

liệu đồng bộ, thống nhất; 

 - Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. 

Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ thống dữ 

liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, 

y tế, KH&CN, văn hoá... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng 

khai thác, sử dụng; 

 - Thiết lập, triển khai và kết nối Mạng VinaREN, các mạng thông tin KH&CN 

khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến 

trong hoạt động thông tin, thống kê KHCN&ĐMST; quản lý cổng thông tin điện tử của 

Sở KH&CN;  

 - Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN tại địa phương; 

 - Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê KH&CN thuộc Chương 

trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa 

phương; tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê KHCN&ĐMST của địa phương; 

tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê 

KHCN&ĐMST thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phổ biến, công bố kết quả điều 

tra thống kê KHCN&ĐMST của địa phương; 

 - Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin KH&CN, thông tin thống kê 

KHCN&ĐMST của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa 

tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

 - Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; bổ sung sách, báo, tài 

liệu dưới các hình thức như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, 

thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương; tham gia Liên 

hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin KH&CN; 

 - Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), 

kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(Techfest), các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng 

Internet, triển lãm, hội chợ KH&CN trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin 

công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN; thông tin kết quả nghiên cứu 

ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn 

KH&CN; 

 - Thực hiện, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; 

 - Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; sự kiện, 

hội nghị, hội thảo do Bộ KH&CN, các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, sở, ban, ngành, 



Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hằng năm về lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN; 

lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

 - Tổ chức, phối hợp tổ chức tham quan, học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về 

các mô hình hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; 

 - Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh theo yêu 

cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thống kê KHCN&ĐMST và các lĩnh vực khác 

theo quy định của pháp luật. 

 - Quản lý, khai thác và vận hành Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở 

hữu công nghiệp (Trạm IPPlatform Cao Bằng). 

 2.3. Về hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

 - Tham gia xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương 

trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất sau khi được cấp có thẩm quyền ban 

hành; 

 - Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương; 

 - Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 

đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; cung cấp dịch vụ bảo 

trì, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thí nghiệm, vật liệu, 

dụng cụ, thiết bị điện theo quy định của pháp luật; 

 - Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về 

hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế; 

 - Thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; 

 - Thực hiện hoạt động tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; 

 - Thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ 

cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; 

 - Thực hiện các hoạt động trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường; 

 - Thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, 

thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa lưu thông trên địa bàn địa phương, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, 

mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 



 - Thực hiện các hoạt động trợ giúp các đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng chất 

lượng quốc gia;  

 - Quản trị, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng; Tư vấn, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về truy xuất 

nguồn gốc, mã số mã vạch và nhãn hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 - Tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương; 

 - Tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(Technical Barierrs to Trade, gọi tắt là TBT) và năng suất; 

 - Thực hiện áp dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng và năng suất; 

 - Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, quảng bá về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, mã số mã vạch, năng suất và chất lượng tại địa 

phương; 

 - Tổ chức tham quan, học tập, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn, đo 

lường, năng suất và chất lượng; 

 - Thực hiện hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

 - Thực hiện các hoạt động kỹ thuật khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và 

năng suất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 2.4. Về các hoạt động khác 

 - Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản của Trung tâm theo 

quy định của nhà nước, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở KH&CN; 

 - Được tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của 

Trung tâm  trình cấp có thẩm quyền ban hành; 

 - Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sử dụng con dấu của đơn vị 

sự nghiệp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

 - Được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khi đáp ứng các điều kiện 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định; 

 - Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân cung cấp hoạt động dịch vụ, 

sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm để đáp ứng nhu 

cầu của xã hội theo quy định của pháp luật; 

 - Được huy động các nguồn lực xã hội hóa, thành lập các tổ chức kinh tế trực 

thuộc, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm theo quy định của pháp 

luật. Được tự chủ sử dụng tài sản và các nguồn lực ở Trung tâm để cung cấp dịch vụ sự 



nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được 

cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định của pháp luật; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở KH&CN giao và theo quy định 

của pháp luật. 

3. Thực trạng năng lực công nghệ 

 - Trung tâm đã làm chủ được công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất giống một số 

cây trồng nông nghiệp như: lan kim tuyến, keo lai, chuối, mía...; sản xuất giống nấm và 

nấm thương phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

 - Chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng giống cây trồng, phối hợp 

với các địa phương triển khai một số mô hình trồng cây ăn quả, góp phần nâng cao thu 

nhập cho người dân. 

 - Ứng dụng thành công kết quả các đề tài, dự án đưa vào sản xuất thực tiễn góp 

phần vào việc khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Thông qua các hoạt động 

ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn, cán bộ Trung tâm từng bước nâng cao tay nghề 

và tích lũy kinh nghiệm, dần khẳng định được vị thế là cơ quan cầu nối trong việc 

chuyển tải các tiến bộ kỹ thuật mới về áp dụng và nhân rộng vào sản xuất, góp phần tích 

cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 - Làm chủ quy trình kiểm định phương tiện đo nhóm II và thử nghiệm vật liệu xây 

dựng chất lượng công trình; tư vấn các hoạt động kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng... Về năng lực kiểm định, hiệu chuẩn: tổng số loại phương tiện đo được kiểm 

định/hiệu chuẩn là 18 loại thuộc các lĩnh vực đo lường khối lượng, áp suất, điện - điện 

từ, dung tích-lưu lượng, độ dài (chiếm 30% so với danh mục phương tiện đo phải kiểm 

định), hiệu chuẩn chuẩn đo lường 01 lĩnh vực, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh. 

 - Trung tâm có một Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng đạt chuẩn ISO/IEC 

17025: 2005 mang số hiệu LAS-XD 1194 được công nhận xx phép thử nghiệm vật liệu 

xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, gạch ..., hiện đang xin chủ trương mở rộng thêm một số 

chỉ tiêu thử nghiệm để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 - Có năng lực chủ trì và phối hợp triển khai các cuộc điều tra thống kê về 

KH&CN, xuất bản các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực KH&CN… 

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 5 NĂM GẦN ĐÂY 

 1. Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 

 - Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: triển khai 01 DA “Ứng dụng khoa học 

công nghệ trồng một số giống cây ăn quả năng suất chất lượng cao trên địa bàn xã 

Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” dự án đã góp phần từng bước thay đổi 

nhận thức của người nông dân về sản xuất nông nghiệp truyền thống, tự cung tự cấp 

sang sản xuất hàng hoá gắn với thị trường và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất. Dự án được hội đồng cấp tỉnh nghiệm thu xếp loại xuất sắc và đã được hội 

đồng KH&CN cấp quốc gia đánh giá, nghiệm thu xếp loại khá. 



 - Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Triển khai 07 ĐT/DA cấp tỉnh trong đó tập 

trung chủ yếu lĩnh vực phát triển nông nghiệp, trồng trọt..., hướng vào thực hiện các 

mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, ưu tiên các nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

mới, sử dụng các giống cây trồng có ưu thế cho năng suất chất lượng cao, khả năng 

phòng chống dịch bệnh tốt,...điển hình là các kết quả của ĐT/DA: Nghiên cứu trồng thử 

nghiệm cây ba kích dưới tán rừng; nhân giống cây dược liệu Lan Kim Tuyến bằng 

phương pháp nuôi cấy mô; Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng giống lúa nếp Hương Bảo 

Lạc, Pì Pất; Bảo tồn và phục tráng các giống lúa nếp đặc sản của huyện Trùng Khánh; 

Xây dựng mô hình trồng nho Cự Phong và Tảo Hồng; Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử 

nghiệm sản phẩm rượu Hà thủ ô đỏ; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 

"Vịt cỏ Trùng Khánh", "Nếp Ong" của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;..... 

 2. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, dịch vụ và chuyển giao công 

nghệ   

 - Trong thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh 

Cao Bằng đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các thành tựu KH&CN vào sản 

xuất; tạo giống mới có năng xuất, chất lượng trong sản xuất nông – lâm nghiệp cung ứng 

cho nông dân đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo cho 

khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.  

 - Công tác khảo nghiệm và tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật: Trung tâm 

đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố triển khai 38 lớp tập huấn về 

ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho hàng nghìn lượt người như: Kỹ thuật 

trồng cây có múi; trồng nấm; nuôi giun quế, ứng dụng công nghệ nano kim loại vào 

trồng trọt và triển khai một số loại chế phẩm vi sinh EMIC phục vụ bảo vệ môi trường 

và góp phần cải tạo đất trồng trọt. 

 - Nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ và phát triển một số loại gen sinh vật; Tổ chức khảo 

nghiệm, thử nghiệm, hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất đối với một số giống cây con 

mới; Duy trì công tác nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào đối với các đối 

tượng cây như: Lan kim tuyến, chuối tiêu hồng, ba kích, mía... 

 - Đăng ký chứng nhật đạt OCOP 3 sao cho sản phẩm trà Giảo cổ lam. Duy trì sản 

xuất và tiêu thụ được trên 80.000 hộp trà, 7.500 lọ bột nghệ đen, nghệ vàng, trên 1.000 

lọ tinh bột nghệ, chú trọng khai thác, mở rộng các đại lý trong và ngoài tỉnh. Nghiên cứu 

sản xuất thử các sản phẩm mới như: Trà bí thơm, chè dây túi lọc... bước đầu được thị 

trường chấp nhận. 

 - Trồng thử nghiệm một số cây dược liệu dưới tán rừng: Lan Kim Tuyến, Giảo cổ 

lam 7 lá, cây lạc tiên. 

 - Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN về các lĩnh vực xử lý môi trường 

nông nghiệp: Xử lý rác thải nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh; Ứng dụng đệm lót 

sinh học trong chăn nuôi... 

 - Tham gia trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của ngành KH&CN 

Cao Bằng tại một số sự kiện lớn: Hội nghị giao ban vùng Trung du và miền núi phía Bắc; 



Hội trợ triển lãm hàng nông nghiệp nông thôn tiêu biểu; Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành 

(1959-2019) và chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18-5; Triển lãm hàng công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng; Giới thiệu sản phẩm tại 

phiên chợ Hợp tác xã Nông nghiệp vùng cao... 

 3. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn đo lường  

 Trong 5 năm gần đây hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của đơn vị đã 

từng bước đáp ứng các quy định của nhà nước trong công tác quản lý và phục vụ nhu 

cầu các tổ chức cá nhân trên địa bàn: 

 - Duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý 

nhà nước về đo lường trên địa bàn. Tiếp nhận các trang thiết bị mới được đầu tư và khai 

thác vận hành. 

 - Đáp ứng nhân lực và phương tiện phục vụ thanh kiểm tra về đo lường, chất 

lượng hàng năm: cử cán bộ và trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển phục vụ 

các cuộc thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân 

đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh. 

 - Thực hiện kiểm định phương tiện đo 15.343/16.000 phương tiện đo (đạt/tổng số) 

bao gồm: kiểm định cột đo xăng dầu; huyết áp kế (kiểu lò xo, thủy ngân); cân đồng hồ lò 

xo, cân phân tích, taximet; điện tim.... 

 - Thực hiện hiệu chuẩn chuẩn đo lường của đơn vị (chuẩn khối lượng M1) với số 

lượng 1.000 PTĐ/năm. 

 - Thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện của công ty Điện lực Cao Bằng với 

số lượng khoảng 1.200 PTĐ/năm. 

 - Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử, thí nghiệm chuyên nghành 

xây dựng (LAS-XD 1194) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bao gồm các 

phòng X Quang, máy X Quang thông thường tại tất cả các Trung tâm y tế và phòng 

khám tư nhân; thực hiện thí nghiệm vật liệu xây dựng cho các nhà máy sản xuất vật liệu 

xây dựng, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 - Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025:2017 cho lĩnh vực 

kiểm định, hiệu chuẩn đo lường. 

 4. Hoạt động thông tin - thống kê KHCN 

 - Duy trì hoạt động mạng LAN, hệ thống hỗ trợ công tác điều hành, và các trang 

Website do Trung tâm quản lý. 

 - Biên tập, cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành; chương trình; kế hoạch; truyên 

truyền phổ biến văn bản, chính sách pháp luật, dự thảo VBQPPL, lịch công tác của Lãnh 

đạo Sở và các nội dung khác theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ trên trang 

thông tin điện tử của Sở (skhcn.caobang.gov.vn) với 1.104 tin, bài. Hoạt động thông tin 

KH&CN có nhiều đổi mới, đến nay số lượt người truy cập trang Website của Sở hiện tại 

là 8.741.154. 



 - Phối hợp với Đài PT&TH xây dựng 36 chương trình “Khoa học công nghệ và 

đời sống; phối hợp với Báo Cao Bằng thực hiện tuyên truyền thông tin, Upload 39 video 

về hoạt động KH&CN đăng tải trên website của Sở. 

- Bổ sung, sắp xếp, theo dõi tài liệu thư viện. Biên tập, phát hành 10.000 cuốn lịch 

KH&CN; Tiếp nhận, lưu giữ 24 kết quả đề tài, dự án KH&CN đã được nghiệm thu theo 

quy định. 

 - Hoạt động thống kê KH&CN đã được lãnh đạo các cấp, các sở, ngành quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả. Hàng năm đơn vị thực hiện chế độ 

báo cáo thống kê ngành KH&CN theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia thực hiện các cuộc điều tra thống kê Quốc gia ngành 

KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Bước đầu đã thu được những kết quả khả quan và 

là nguồn dữ liệu cung cấp thông tin phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, chỉ đạo điều 

hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển KH&CN tại địa phương. 

 5. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

 Từ năm 2010 đến năm 2018, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (trước đây là 

03 Trung tâm gồm: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN) 

chưa được giao thực hiện cơ chế tự chủ. Năm 2019, Trung tâm bắt đầu thực hiện cơ chế 

tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP theo mức độ "Tự đảm bảo 

một phần chi thường xuyên". Sau khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài 

chính Trung tâm đã chủ động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao hiệu quả hơn để 

thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và 

nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều 

kiện tăng thu. Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng cường công 

tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, do vậy, những năm qua đơn 

vị đã tiết kiệm chi thường xuyên góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và 

từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho xã hội, phát huy hiệu quả 

hoạt động sự nghiệp. 

 III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN 

 1. Hạn chế, yếu kém 

- Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng KH&CN hiện nay còn dàn trải, thiếu trọng 

tâm, trọng điểm, chưa thực sự phát huy hiệu quả, vai trò của đơn vị. 

 - Trung tâm Ứng dụng KH&CN hiện đang lúng túng trong xác định hướng đi của 

mình. Nguồn nhân lực còn thiếu, yếu. Cơ chế hoạt động thiếu hiệu quả, cơ bản lệ thuộc 

vào ngân sách nhà nước thông qua các đề tài khoa học. 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN còn hạn chế như: Chất lượng viết tin, 

bài chưa được chuyên sâu do viên chức chủ yếu được đào tạo là lĩnh vực công nghệ 

thông tin. Số lượng các sản phẩm KH&CN còn ít. Hoạt động thống kê KH&CN thực 

hiện theo nội dung chương trình thống kê do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực 

hiện do đó chưa có sự thống nhất, thiếu đồng bộ một số ngành tại địa phương.  



- Hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN hiện nay chủ yếu tập trung 

vào lĩnh vực nông nghiệp là chính chưa có sự thay đổi chuyển dịch sang các nhóm lĩnh 

vực khác. Các mô hình ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán. 

- Chưa có khu thực nghiệm để triển khai các mô hình thử nghiệm các loại cây, 

con giống mới trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi để đánh giá kết quả khảo nghiệm 

trước khi sản xuất đại trà. 

 - Năng lực kiểm định của đơn vị còn hạn chế mới chỉ kiểm định, hiệu chuẩn được 

18/68 loại phương tiện đo nhóm II nên mới chỉ đáp ứng được phục vụ quản lý Nhà nước 

và nhu cầu kiểm định một số phương tiện đo sử dụng giao dịch mua bán thương mại và 

khám chữa bệnh thông dụng, các phương tiện đo có kỹ thuật và công nghệ mới sử dụng 

trong các lĩnh vực khác phục vụ sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng và phục vụ 

chuyên môn nghiệp vụ... đơn vị chưa có năng lực kiểm định, cụ thể như: Cân treo móc 

cẩu, cân quá tải, bể trụ đứng, các loại nhiệt kế sử dụng trong y học, các phương tiện đo 

trong trạm quan trắc nước thải, phương tiện đo dòng, điện trở, điện áp, Quang học, kiểm 

định kỹ thuật an toàn, phương tiện đo lực kéo nén trong các phòng thí nghiệm... 

 - Chưa tổ chức cung ứng được các dịch vụ khác mà Trung tâm có lợi thế như tập 

huấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, 

hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến, đăng ký sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng... để tận dụng cơ sở vật 

chất, nhân lực tạo thêm nguồn thu nhập cho viên chức, lao động thuộc Trung tâm. 

 2. Nguyên nhân 

 2.1. Nguyên nhân chủ quan:  

 Chất lượng nguồn nhân lực về KHCN&ĐMST thấp so với sự phát triển chung của 

toàn xã hội. Tư duy đổi mới của lãnh đạo, viên chức trong Trung tâm còn hạn chế, chưa 

bắt kịp xu thế mới trong giai đoạn hiện nay. Một số viên chức còn hạn chế về năng lực 

chuyên môn, sức ì công việc cao, thiếu năng động, sáng tạo, quen với tư duy bao cấp, 

chất lượng, hiệu quả công tác đạt thấp. Đội ngũ cán bộ thường xuyên có sự thay đổi, một 

số vị trí có tâm lý chưa thực sự yên tâm, gắn bó với nghề; trong đơn vị chưa có nhân sự 

có trình độ cao đạt đến trình độ chuyên gia ở các lĩnh vực đặc thù của đơn vị; một số vị 

trí mới thay đổi nên trình độ tay nghề, năng lực chưa cao, chưa tự lực được trong công 

việc. Thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về kiểm định, phân tích thử nghiệm, 

viết tin bài. 

 2.1. Nguyên nhân khách quan 

 - Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ KH&CN và 

các đơn vị trực thuộc Bộ còn chậm, nhiều nội dung đã lạc hậu, không bắt kịp với yêu 

cầu của cuộc sống, chưa được bổ sung, thay thế cho phù hợp. 

 - Một số cơ chế chính sách về công tác tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ còn chưa 

phù hợp dẫn đến tình trạng bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, chậm được khắc phục. 



 - Cơ chế tài chính chưa ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực KH&CN còn chưa có sự 

thống nhất giữa các Bộ: Tài chính và Khoa học Công nghệ dẫn đến khó khăn trong việc 

triển khai trong thực tế. 

 - Theo quy định thì các đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng giá dịch vụ sự 

nghiệp công trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay công 

tác xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm đang gặp khó khăn do việc xây 

dựng định mức để trình cấp có thẩm quyền ban hành rất phức tạp, đòi hỏi thời gian kéo 

dài, mặt khác theo quy định phải do Bộ chủ quản ban hành định mức nhưng đến nay 

định mức KTKT trong lĩnh vực KH&CN vẫn chưa được Bộ KH&CN ban hành. Điều 

này gây rất nhiều khó khăn trong việc thu giá dịch vụ cũng như việc thực hiện đặt hàng 

dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm. 

 - Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của Trung tâm đã cũ, lạc hậu, 

không đáp ứng được yêu cầu công việc trong điều kiện KH&CN phát triển mạnh mẽ 

hiện nay.  

- Nguồn ngân sách của tỉnh đầu tư cho hoạt động KH&CN còn hạn chế, đặc biệt 

là kinh phí đầu tư phát triển. 

 - Thị trường KH&CN ở tỉnh Cao Bằng chưa phát triển do đó cũng tác động đến 

hoạt động dịch vụ của đơn vị. Thu dịch vụ của đơn vị còn thấp, mới đảm bảo 20% chi 

thường xuyên, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Do vậy, khi có tác động của thị trường 

(Dịch Covid 2019) sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu và đời sống cán bộ, viên chức, người lao 

động. 

 

Phần thứ ba 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN TỈNH CAO BẰNG  

GIAI ĐOẠN 2022-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 - Phát triển toàn diện, đồng bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trở thành 

đơn vị vững mạnh, có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý; nguồn nhân lực có năng 

lực chuyên môn cao, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao trong từng lĩnh 

vực, đảm bảo cơ cấu về độ tuổi; có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu 

cầu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, 

thông tin, thống kê KHCN&ĐMST và các  dịch vụ KH&CN như: dịch vụ kỹ thuật về 

tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch… phục 

vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.  



 - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công và 

các dịch vụ KH&CN khác đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất góp phần thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển ngành KH&CN; nâng cao mức độ tự chủ 

về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao đời sống cán bộ, viên 

chức và người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 2.1. Giai đoạn 2022 -2025  

 - Cơ cấu lại tổ chức bộ máy Trung tâm nhằm nâng cao năng lực hoạt động, 

chuyên môn và nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành; tinh gọn bộ máy, tổ chức. Cải tiến 

phương thức quản lý đảm bảo phát huy tính tự chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản là 

đơn vị tự chủ đạt 30% chi thường xuyên. 

 - 100% cán bộ làm công tác đổi mới sáng tạo; phát triển tài sản trí tuệ; thị trường 

KH&CN; tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm hàng hoá… của Trung tâm được đi đào tạo, bồi dưỡng để phục vụ nhu cầu của các 

tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Trong đó có ít nhất 02-03 cán bộ có trình độ, làm chủ tối 

thiểu các lĩnh vực quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, như: kiểm định 

các loại phương tiện đo; công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; công nghiệp chế biến 

nông, lâm sản...  

 - Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng các mô hình KH&CN, phát triển dịch vụ 

KH&CN gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng nguồn thu từ hoạt 

động tư vấn, thử nghiệm, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch… đạt tỷ trọng 70% trong tổng nguồn thu.  

 - Hàng năm Trung tâm đề xuất, đặt hàng ít nhất 1-2 nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp tỉnh trở lên; ít nhất 2- 3 nhiệm vụ phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh.  

 - Đầu tư Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trang 

trại khoa học nông lâm nghiệp Lê Chung; đầu tư nâng cao năng lực đo lường thử 

nghiệm và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cải tạo nâng cấp cho ít nhất 01-02 

cơ sở làm việc đã xuống cấp; đầu tư, sửa chữa có trọng tâm, trọng điểm các thiết bị phục 

vụ sản xuất phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn. Quản lý chặt chẽ và khoa học 

tài sản công hiện có của đơn vị, có phương án cho thuê, liên doanh liên kết để sử dụng, 

phát huy có hiệu quả công năng tài sản.  

 - Hình thành 01 trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, 01 trung tâm bảo tồn, 

lưu giữ những nguồn gen sinh vật, những giống cây đầu dòng quý hiếm của tỉnh. 

 2.2. Giai đoạn 2026 -2030 và các năm sau  

 - Hệ thống, cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động cơ bản là đơn vị tự 

chủ đạt từ 30-70% chi thường xuyên. Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trong 

đơn vị đạt mức trung bình khá so với các ngành nghề, lĩnh vực khác.  



 - Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục được nâng cao về chất 

lượng đáp ứng các nhiệm vụ được giao theo chức năng và các hoạt động tư vấn, dịch vụ 

trong và ngoài tỉnh.  

 - Cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản được trang bị đầy đủ và hiện đại đáp ứng các 

yêu cầu cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực KH&CN đạt chất lượng cao cũng như các hoạt 

động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.  

 - Đầu tư xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Cao 

Bằng; Hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo góp 

phần đưa năng lực KH,CN& ĐMST của tỉnh Cao Bằng nằm trong tốp khá các địa 

phương của khu vực miền núi phía Bắc;  

 - Phát triển Trang trại khoa học nông, lâm nghiệp Lê Chung trở thành cơ sở hàng 

đầu trong việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh của tỉnh. 

 II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức và xây dựng, phát triển và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực  

 - Xây dựng phương án kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng nâng cao năng lực 

hoạt động, chuyên môn và nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, tinh gọn bộ máy, giảm 

bớt đầu mối, phòng, trạm.   

 - Xây dựng phương thức, cơ chế hoạt động, tổ chức quản lý tài chính theo quy 

định, hướng dẫn của Nhà nước tạo điều kiện cho đơn vị chủ động và tự chủ trong hoạt 

động: 

 + Xây dựng Phương án tự chủ tài chính cho các giai đoạn trên cơ sở Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP.  

 + Tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá dịch 

vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN.  

 + Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở các quy định hiện hành đồng thời 

có bước đột phá trong chi trả tiền lương, tiền công theo vị trí việc làm và năng suất, hiệu 

quả công việc.  

 + Xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm 

khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có để tăng nguồn thu.  

 - Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, theo hướng 

chuyên môn hoá:  

 + Hoàn thiện đề án vị trí việc làm, quy định cụ thể yêu chuyên môn phù hợp với 

từng đối tượng cán bộ làm cơ sở trả lương theo vị trí việc làm.  

 + Xây dựng quy chế, cơ chế cụ thể nhằm thu hút, phát hiện, đào tạo và hỗ trợ 

những cán bộ có năng lực trở thành những nhà khoa học, cán bộ chuyên sâu của đơn vị.  



 + Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực KHCN&ĐMST kế cận 

trong tương lai, theo hướng đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý, phù 

hợp với chiến lược phát triển về KH, CN&ĐMST trong từng giai đoạn cụ thể. 

 2. Tăng cường hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu chuyển giao tiến bộ 

KH&CN trên nền tảng Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư 

 - Tập trung tham mưu và triển khai đồng bộ, tổng thể các giải pháp hỗ trợ nâng 

cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp thông qua các 

hoạt động hỗ trợ về đổi mới, chuyển giao, ứng dụng và làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn - 

đo lường - chất lượng, khai thác sáng chế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, thông tin về 

khoa học - công nghệ. 

 - Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình 

kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương, trong đó ưu tiên tập trung hỗ trợ triển khai 

nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chế biến 

nông, lâm sản. Phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn, thúc đẩy triển khai ứng 

dụng rộng rãi các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời 

sống và bảo vệ môi trường; thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cung cấp các kiến thức về 

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển 

giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô 

hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh. 

 - Xây dựng các mô hình trình diễn về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp thông minh và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

 - Hằng năm chủ động điều tra, thu thập nguồn gen cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vi 

sinh vật, nấm có giá trị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các nguồn gen có khả năng 

tạo ra sản phẩm chủ lực có giá trị cao, các nguồn gen đặc sản, đặc hữu, các nguồn gen có 

nguy cơ thất thoát và tuyệt chủng cao để bảo tồn, lưu giữ nguồn gen. Đề xuất phương án 

và tổ chức khai thác, sử dụng và phát triển bền vững nguồn gen, như: Xây dựng vườn 

cây đầu dòng, vườn giống (đối với nguồn gen thực vật); đàn hạt nhân, cụ kỵ, ông bà, bố 

mẹ (đối với nguồn gen động vật). Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật (nuôi cấy mô, sản xuất giống, nhân giống, ... ) để phát triển nguồn vật liệu 

di truyền và nhân rộng nguồn gen; nghiên cứu quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm có 

giá trị kinh tế (thực phẩm, sinh phẩm, dược phẩm, ...) từ nguồn gen; Nghiên cứu xây 

dựng, phát triển các khu vực chuyên canh các loài  cây, con quý hiếm, có nguy cơ tuyệt 

chủng hoặc quan trọng phục vụ kinh tế - xã hội, y tế, an ninh, quốc phòng, khoa học và 

môi trường. 

 - Hàng năm, Trung tâm nghiên cứu đề xuất và thực hiện dự án cấp Bộ KH&CN 

thuộc các chương trình Nông thôn miền núi, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ 

và các đề tài, dự án cấp tỉnh... Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, 

chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử 

nghiệm. 

 - Phát huy hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa 

học nông lâm nghiệp Lê Chung, triển khai đưa vào hoạt động có hiệu quả khu nông 



nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh phục vụ Đề án nông nghiệp 

thông minh tỉnh Cao Bằng và các mục tiêu về phát triển KH,CN&ĐMST tạo của tỉnh. 

 - Xây dựng kế hoạch, chiến lược hợp tác với các viện, trường, trung tâm, cơ sở 

nghiên cứu… cho từng giai đoạn trên cơ sở xác định các lĩnh vực ưu tiên, như: công 

nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao và môi trường sinh 

thái; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Chủ 

động đề xuất các dự án, chương trình hợp tác với các viện, trường, doanh nghiệp, địa 

phương… để tìm kiếm nguồn tài trợ và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và 

phát triển công  nghệ. 

 3. Tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo; phát triển tài sản trí tuệ; thị 

trường KH&CN; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hỗ trợ nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá: 

 - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KHCN về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy phát triển KTXH 

địa phương. 

 - Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương đảm 

bảo các hệ thống chuẩn đo lường hoạt động ổn định, tin cậy, chính xác, giải quyết kịp 

thời các yêu cầu, đỏi hỏi của các sở, ngành, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong 

tình hình mới. 

 - Đẩy mạnh hoạt động, mở rộng phạm vi, năng lực cung cấp dịch vụ đo lường, 

hiệu chuẩn, kiểm định, đo thử nghiệm và hoạt động nghiên cứu khoa học về đo lường 

gắn với hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo sự đúng 

đắn, thống nhất, phục vụ kịp thời nhu cầu về đo lường của các cơ quan quản lý, doanh 

nghiệp tại địa phương. 

 - Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động đo lường 

trong sản xuất, kinh doanh nhằm: Tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm 

thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Tăng cường kiểm soát chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao năng lực 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. 

 - Tăng cường triển khai hoạt động tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù 

hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng (như ISO 9000; ISO 14000, ISO 17025, ISO 22000,...) và các công cụ cải tiến 

nâng cao năng suất chất lượng (như TPM, LEAN, KPI, BSC, 5S, KAIZEN,...) cho các 

tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện các hoạt động trợ giúp việc công bố tiêu 

chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và môi trường; trợ giúp các đơn 

vị, tổ chức tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; ứng dụng công nghệ mã số mã 

vạch. 



 - Triển khai thực hiện các dịch vụ tư vấn như lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho 

các dự án đầu tư và phát triển KH&CN; thuyết minh đề cương nhiệm vụ KH&CN. Thực 

hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực KH&CN và tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

 - Xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tỉnh Cao Bằng 

làm hạt nhân kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa 

phương, là đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa 

phương có liên kết chặt chẽ với hoạt động của vùng, quốc gia và quốc tế trên cơ sở khai 

thác tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có của Trung tâm kết hợp với liên kết, hợp tác với các tập 

đoàn, các trường đại học, viện nghiên cứu để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi 

nghiệp, ĐMST. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai điều tra khảo sát, đánh giá hiện 

trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; xây dựng 

kế hoạch, lộ trình đổi mới công nghệ để định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển 

công nghệ trong các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp ở địa phương. Tổ chức cho các 

doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo tích cực tham gia sự kiện kết nối cung - cầu 

công nghệ, chợ công nghệ thiết bị, các hoạt động trình diễn, giới thiệu kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

 - Xây dựng Website giao dịch điện tử về công nghệ và thiết bị KH&CN của tỉnh. 

 4. Đẩy mạnh hoạt động thông tin và thống kê KHCN: 

 - Nâng cao chất lượng xây dựng nội dung các chuyên trang, chuyên mục, các 

phóng sự, bài viết về các kết quả của hoạt động KH,CN&ĐMST của ngành và địa 

phương trên các kênh báo, đài PTTH địa phương và trên các nền tảng thông tin điện tử, 

các trang mạng xã hội; Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những 

thành tựu, kết quả mới về KH&CN trong nước và thế giới. Đổi mới về hình thức và 

phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa 

các loại hình, sản phẩm trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

KH,CN&ĐMST. 

 - Khai thác, cung cấp các nguồn tin KH&CN trong nước và nước ngoài để tra cứu 

thông tin phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu 

các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác; cho các chương trình, đề án quan trọng 

của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.cấp thông tin KH&CN phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước 

về KH&CN của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, 

thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương. 

 - Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), 

Techdemo, Techfest.., các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên 

mạng Internet, triển lãm, hội chợ KH&CN trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp 



thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN; thông tin kết quả 

nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư 

vấn KH&CN. 

 - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN thuộc 

phạm vi quản lý theo quy định hiện hành. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê 

quốc gia, các cuộc điều tra thống kê ngành KH&CN tại địa phương; chủ trì triển khai 

các cuộc điều tra thống kê KH&CN của địa phương; tổng kết, phân tích và cập nhật vào 

cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương. 

 5. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ  

 a) Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ  

 - Tiếp tục duy trì các lĩnh vực truyền thống về công nghệ sinh học, công nghiệp 

chế biến; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, tập trung phát triển một số lĩnh vực mũi nhọn, 

kết hợp đầu tư nguồn lực bao gồm con người và thiết bị, công nghệ tiên tiến với phương 

pháp tiếp cận thực hiện có hàm lượng khoa học cao.  

 - Mở rộng các hoạt động tư vấn dịch vụ mới như ISO, năng suất, chất lượng, sở 

hữu trí tuệ… lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, giống các loại cây trồng, vật nuôi đặc hữu của 

địa phương…  

 - Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa 

phương, đồng thời tiếp tục nghiên cứu thay đổi mẫu mã các sản phẩm truyền thống như 

trà giảo cổ lam, trà dây, bột nghệ đen, nghệ vàng... phù hợp với thị hiếu khách hàng. 

 b) Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN để nâng cao chất lượng, hạ giá 

thành sản phẩm, dịch vụ, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường, đa 

dạng sản phẩm dịch vụ. 

 6. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị  

 a) Đầu tư cải tạo nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị  

 - Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị UBND 

tỉnh và bố trí kinh phí triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt.  

 - Sử dụng các nguồn kinh phí khác nhau, ưu tiên mua sắm trang thiết bị hiện đại 

và đồng bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.  

 - Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho khu làm việc, nhà trưng bày 

và giới thiệu sản phẩm KHCN, mở rộng khả năng thử nghiệm của phòng LAS-XD 1194.  

 - Đầu tư số hoá cơ sở cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê 

khoa học và công nghệ của tỉnh và các thông tin liên quan, đảm bảo có khả năng cung 

cấp dữ liệu, thông tin chính thức và chuyên sâu về KH&CN của tỉnh. 

 b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản  

 - Rà soát, đánh giá tài sản đất, các công trình kiến trúc, phương tiện máy móc, 

thiết bị, phần mềm hiện có làm cơ sở quản lý và sử dụng có hiệu quả.  



 - Triển khai việc quản lý tài sản trên hệ thống cơ sở dữ liệu chung của đơn vị.  

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của 

KHCN&ĐMST trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương: 

 Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

ngành, doanh nghiệp, người dân về vai trò của KHCN&ĐMST trong phát triển kinh tế - 

xã hội với các nội dung cụ thể như: Phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến KHCN&ĐMST; Thực hiện các chuyên 

đề, phóng sự hoặc thăm quan học tập các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành 

công trong và ngoài tỉnh; Tổ chức hội thảo, thảo luận trao đổi về hoạt động khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo, giải pháp để phát triển KH&CN ... với sự tham dự của Lãnh đạo tỉnh, 

một số sở ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh… Qua đó khuyến khích 

sự sáng tạo của người dân, tạo cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, các 

Viện, Trường, Trung tâm với doanh nghiệp. 

 2. Đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 - Rà soát sắp xếp hoàn chỉnh bộ máy, tổ chức của Trung tâm theo hướng tinh gọn 

và hoạt động hiệu quả, phân định rõ các bộ phận nghiệp vụ, chuyên môn, một người có 

thể kiêm nghiệm và đáp ứng được nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau; đề xuất việc 

điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy hợp lý, thống nhất, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng 

cán bộ, viên chức, người lao động để đảm bảo đáp ứng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao. 

 - Thực hiện tinh giản theo lộ trình tinh giản biên chế tỉnh. Tuyển dụng mới và cử 

đi đào tạo lại viên chức có chuyên môn theo từng vị trí việc làm, nắm bắt và sử dụng 

thành thạo trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến; có khả năng làm việc độc lập, làm chủ được 

khoa học, công nghệ; yêu ngành, yêu nghề và hiểu biết sâu về lĩnh vực được phân công 

đảm nhiệm. Giảm dần biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từng bước chuyển 

sang thực hiện ký hợp đồng lao động thuê khoán, hợp đồng lao động lĩnh vực có doanh 

thu. 

 - Đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với 

viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động dịch vụ. 

Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép và các chế độ khác; từng 

bước phấn đấu ổn định chế độ và tăng thu nhập cho người lao động. Có chế độ động 

viên, khen thưởng kịp thời đối với viên chức, người lao động. 

 - Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển Trung tâm với 

các tiêu chí cụ thể cho cán bộ kỹ thuật (trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ...), cán 

bộ quản lý (các chứng chỉ, bằng cấp cần có). Có kế hoạch tham quan, học tập trong và 

ngoài nước phù hợp để nâng cao trình độ của cán bộ dịch vụ khoa học công nghệ và thị 

trường khoa học công nghệ của đơn vị. 

 - Tạo môi trường làm việc mang tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng, trọng 

dụng, tạo cơ hội cho các cán bộ trẻ phát triển. Chú trọng phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng 



những cán bộ có tiềm năng trở thành những nhà khoa học chủ chốt trong từng lĩnh vực; 

hình thành các tập thể khoa học mạnh, các chuyên gia giỏi có khả năng nghiên cứu hoặc 

chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cấp tỉnh. Có cơ chế, chính sách để thu hút nhân lực 

KHCN có trình độ. Khuyến khích, phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học để 

chuyển giao tiến bộ KH&CN vào địa phương. 

 3. Đổi mới cơ chế quản lý kế hoạch và cơ chế tài chính  

  - Xây dựng cơ chế tài chính, cơ chế phân phối thu nhập phù hợp, đảm bảo hài hòa 

giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các bộ phận, đối tượng trong chuỗi các hoạt động tham 

gia thực hiện các nhiệm vụ, trong đó phân định rõ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do 

Nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ, danh mục dịch vụ sự nghiệp công; 

nghiên cứu áp dụng cơ chế tài chính khoán đến sản phẩm cuối cùng và doanh số dịch vụ 

để khuyến khích nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy phát triển dịch 

vụ khoa học công nghệ. 

 - Xây dựng cơ chế tạo sự chủ động về tài chính cho đơn vị phù hợp theo hướng 

đầu tư lâu dài và bền vững cho phát triển KH&CN nhằm hình thành và phát triển các 

sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn của Trung tâm; cơ chế khuyến khích cho cán bộ tạo ra công 

nghệ; rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các hoạt động chung của 

đơn vị;  

 - Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển KH&CN của Trung tâm nhằm tạo ra các 

sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn và khuyến khích hoạt động KH&CN.  

 - Xây dựng và ban hành các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật về 

các hoạt động dịch vụ và sản phẩm của Trung tâm. 

 - Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động 

của đơn vị. 

 4. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động ứng dụng - chuyển giao 

KHCN; kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thông tin và thống kê 

KHCN&ĐMST, sở hữu trí tuệ: 

 - Phát huy vai trò cầu nối, liên kết với các tổ chức, nhà nghiên cứu và doanh 

nghiệp, lựa chọn các sản phẩm công nghệ, quy trình, kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sản 

xuất để phát triển các sản phẩm chủ lực tại mỗi vùng, miền của địa phương. Xây dựng 

các kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường nhằm phát triển và hoàn thiện các sản 

phẩm, dịch vụ mũi nhọn của Trung tâm, từng bước xây dựng khẳng định và phát huy 

thương hiệu của Trung tâm. 

 - Đẩy mạnh triển khai các dự án cấp nhà nước, cấp Bộ, tỉnh, tăng cường ứng dụng 

kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ việc quản lý, nâng cao chất lượng cho sản phẩm 

nông, lâm sản có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Xây dựng và nâng cao chất lượng cung 

cấp các công cụ và dịch vụ thông tin sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức của tổ 

chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; làm tốt 

công tác tư vấn xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát các dịch vụ 

về sở hữu trí tuệ; khai thác hiệu quả các chỉ dẫn địa lý, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ 



thuật; hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến,... 

trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng thu nhập 

cho người dân địa phương. 

 5. Tăng cường đầu tư nguồn lực 

 5.1. Đầu tư cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật 

 - Đầu tư cơ sở vật chất: Trước mắt, sử dụng kinh phí sự nghiệp để cải tạo, sửa 

chữa trụ sở làm việc, nhà kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, kết hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ. Từng bước bố trí tiếp nhận sử 

dụng cơ sở vật chất từ các dự án đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng cho Trung tâm, bảo đảm 

đủ điều kiện để tư vấn, trình diễn các mô hình công nghệ mới, công nghệ tiên tiến cho 

người dân, doanh nghiệp. Về lâu dài sẽ đầu tư xây dựng Trang trại Nông Lâm nghiệp Lê 

Chung thành trung tâm sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao làm tiền đề để phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. 

 - Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật: 

 + Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê 

khoa học và công nghệ của tỉnh và các thông tin liên quan, sẵn sàng chuyển giao công 

nghệ cho doanh nghiệp và thường xuyên cung cấp thông tin và cập nhật các thông tin, 

dữ liệu, công nghệ mới....  

 + Tiếp tục đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, thay thế trang thiết bị và công 

nghệ phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tập trung vào các ngành, 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm như: Sản xuất, kinh doanh điện, khai thác, chế 

biến, cung cấp xăng, dầu, khí, sản xuất, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm, đồ 

uống ,… Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng phòng 

LAS-1194. 

 - Đầu tư phát triển khoa học công nghệ: Theo tiến bộ phát triển của khoa học, 

công nghệ, từng bước đầu tư thiết bị và công nghệ tiên tiến để tăng chất lượng phục vụ 

các hoạt động chuyên môn và kinh doanh dịch vụ. 

 5.2. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa: Thông qua hoạt động liên 

doanh liên kết, hoạt động tín dụng của đơn vị sự nghiệp, nguồn xã hội hóa khác để 

đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ (dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, tư 

vấn, đào tạo, sản xuất sản phẩm...). 

 - Chủ động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hoạt 

động trong lĩnh vực KH&CN. Phối hợp, liên kết với các nhà sản xuất, kinh doanh trong 

và ngoài nước để giới thiệu, cung cấp các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến phù 

hợp với điều kiện địa phương phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất, kinh doanh 

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 - Chủ động tìm kiếm, ký kết hợp đồng kiểm định chất lượng công trình xây dựng, 

kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường; dịch vụ thông tin KH&CN, các hợp đồng sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, giống cây trồng... 



 - Liên kết với các đối tác để tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn về: dịch vụ sở hữu 

trí tuệ, năng suất chất lượng, an toàn bức xạ... 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2025 

 Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách tỉnh giao dự toán hàng năm, ngân 

sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh, sự nghiệp là 

26.680.865.000 đồng (Chưa tính nguồn đầu tư xây dựng cơ bản) cụ thể: 

 - Thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp, đặt hàng của Nhà nước: 3.295.110.000 đồng; 

 - Nguồn kinh phí ngân sách cấp theo dự toán: 23.220.255.000 đồng; 

 - Nguồn kinh phí liên doanh, liên kết, xã hội hóa: 165.500.000 đồng; 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở KH&CN 

 - Xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 theo quy định. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tạo mọi điều kiện để Trung tâm thực 

hiện Đề án được phê duyệt theo đúng nội dung, mục đích và quy định của pháp luật. 

 - Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm ưu tiên dành cho phát triển 

dịch vụ khoa học công nghệ và thị trường khoa học công nghệ. 

 - Hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ và năng lực và theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở các quy định của 

Nhà nước, nghiên cứu thủ tục giao, đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ thuộc danh mục sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ thực 

hiện các chương trình, dự án hợp tác về KHCN&ĐMST; đẩy mạnh hợp tác với các viện, 

trường… trong lĩnh vực KH&CN; tranh thủ tối đa các nguồn lực góp phần thực hiện các 

mục tiêu phát triển Trung tâm. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì xem xét các dự án ưu tiên tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

tạo điều kiện cho Trung tâm đảm bảo nguồn lực để có thể hoạt động tự chủ trong giai 

đoạn tới.  

Hằng năm cân đối nguồn kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư, 

cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm theo đúng quy 

định. 

 3. Sở Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN để thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra trong công 

tác quản lý tài chính, kế toán trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế tự chủ. Phối hợp 



các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, thẩm định phê duyệt các định mức kinh tế 

kỹ thuật và giá các nhiệm vụ dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực 

KH&CN trên cơ sở tính đúng, tính đủ làm cơ sở giao đặt hàng cho Trung tâm. 

 4. Sở Nội vụ 

 Chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN hướng dẫn Trung tâm xây dựng Đề án vị trí 

việc làm, công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng viên chức, hợp đồng lao động... 

đối với Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

 5. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp với Sở KH&CN và các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

truyền thông về KHCN&ĐMST, trong đó chú trọng truyền thông về các hoạt động dịch 

vụ khoa học công nghệ và thị trường khoa học công nghệ của địa phương trước bối cảnh 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. 

 6. Các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 Phối hợp với Sở KH&CN tạo điều kiện giúp Trung tâm tổ chức triển khai thực 

hiện tốt Đề án này. 

 VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Bộ, Ngành và các cơ quan Trung ương 

 - Đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục quan tâm, ưu tiên kinh phí đầu tư cho Trung tâm 

Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cao Bằng thực hiện các dự án nâng cao năng lực của Trung 

tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 - Tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi học hỏi kinh nghiệm hoạt 

động KH&CN trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho độ ngũ 

cán bộ KH&CN trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. 

 - Hỗ trợ thực hiện các dự án trọng điểm thuộc chương trình nông thôn miền núi. 

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

 - Tăng cường nguồn ngân sách cho phát triển KH&CN để đầu tư cơ sở vật chất kỹ 

thuật, nghiên cứu, ứng dụng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm. 

 - Có chính sách đãi ngộ bảo đảm cho cán bộ khoa học có nguồn thu nhập và sinh 

hoạt ổn định, để động viên, thu hút nguồn nhân lực làm khoa học và tạo sự an tâm làm 

công tác nghiên cứu khoa học. 



PHỤ LỤC 

KINH PHÍ ĐỀ ÁN CHI TIẾT 

Đơn vị: 1.000 đồng 
S

T

T 

Năm Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 
Giai đoạn 

2022-2025 

I 

Nguồn thu hoạt động dịch vụ, 

sự nghiệp và đặt hàng (1+2) 

(dự kiến mỗi năm tăng 10%) 

710.000 781.000 859.100 945.010 3.295.110 

1 

Nguồn thu sự nghiệp, thu 

dịch vụ, sản xuất kinh doanh 
710.000         

Trong đó:           

Hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường trong 

các lĩnh vực và phạm vi đã 

đăng ký, được chỉ định 

700.000         

Hoạt động dịch vụ, sản xuất 

kinh doanh khác 
0         

Thu từ nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ khi được cơ quan 

có thẩm quyền tuyển chọn 

hoặc giao trực tiếp theo quy 

định 

10.000         

            

            

2 

Nguồn NSNN đặt hàng cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công 

(lợi nhuận bổ sung nguồn 

hoạt động) 

0         

              

II 
Nguồn kinh phí cấp theo dự 

toán NSĐP (1+2) 
5.387.374 5.656.743 5.939.580 6.236.559 23.220.255 

1 

NSNN cấp chi TX bộ máy 

làm việc và định mức phân 

bổ dự toán theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền (dự 

kiến mỗi năm tăng 5% so 

4.427.374 4.648.743 4.881.180 5.125.239 19.082.535 



2022) 

2 

Chi nhiệm vụ không thực 

hiện tự chủ (dự kiến mỗi năm 

tăng 5% so 2022) 

960.000 1.008.000 1.058.400 1.111.320 4.137.720 

Ill 

Nguồn liên doanh liên kết và 

XHH (1+2) (dự kiến mỗi năm 

tăng 10%) 

0 50000 55.000 60.500 165.500 

              

  Tổng (I+II+III) 6.437.743 6.848.680 7.236.569 7.242.069 26.680.865 

 

 

  


