UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 915 /CTr-SKHCN

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 8 năm 2020

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của
ngành KH&CN; Sở KH&CN ban hành Chương trình công tác tháng 8 năm 2020
với các nội dung chính sau:
Đơn vị chủ
Thời gian/
STT
Nội dung
trì, tham
Ngƣời chỉ đạo
tiến độ
mƣu
ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO TRÌNH UBND TỈNH
A
(Bao gồm các chƣơng trình, tờ trình phê duyệt văn bản QPPL trình UBND tỉnh…)
Đề án phát triển Trung tâm KH&CN tỉnh
Thừa Thiên Huế giai đoạn từ nay đến 2030
(trên cơ sở Đề án này tham mưu BCS Đảng
1
UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy có Nghị quyết Phòng KHTC Đ/c Hồ Thắng Tuần 1-4
thay thế Nghị quyết 07/NQ-TU của Tỉnh ủy
về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành
Trung tâm KH&CN)
Đề án “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi
mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và
Phòng QLCN
2
phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh
Đ/c Hồ Thắng Tuần 1-3
và CN
giai đoạn 2020 – 2030” (Đăng ký báo cáo
UBND tỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm định)
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Phòng QLCN
3
Đ/c Hồ Thắng
Tuần 4
Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
và CN
Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Phòng QLCN
4
Đ/c Thùy Yên
Tuần 1
tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 (Gửi Sở
và CN
Tư pháp thẩm định).
Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Quốc
5
Phòng QLKH Đ/c Hồ Thắng
Tuần 4
gia trên địa bàn tỉnh
6
B
I
1
2

Kế hoạch phát triển nhân lực KH&CN đến
Văn phòng Sở
năm 2020 định hướng đến năm 2025

Đ/c Hồ Thắng

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO CÁC LĨNH VỰC
Hoạt động quản lý hành chính, tổng hợp, thanh tra kiểm tra…
Ban hành Quyết định chức năng nhiệm vụ và
phân công vị trí việc làm trong các phòng Văn phòng Sở Đ/c Hồ Thắng
chức năng
Đánh giá nội bộ năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Thùy Yên

Tuần 4

Tuần 1-2
Tuần 2

STT
3

II
1
2

Nội dung

Hoàn thành quyết toán NSNN năm 2019
(Gia hạn lần cuối)

5
6

Tham mưu tổng hợp điều chỉnh, bổ sung
chương trình công tác năm 2020

4

III

1

2

Ngƣời chỉ đạo

Thời gian/
tiến độ

Đ/c HồThắng

Tuần 1-4

Đ/c Hồ Thắng
Đ/c Thùy Yên

Tuần 1-4

Phòng KHTC

Đ/c Hồ Thắng

Trước
ngày 15/8

Phòng KHTC

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

Phòng KHTC

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-2

Phòng KHTC

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

Phòng KHTC

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-2

- Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại tố cáo năm 2020 (từ 01/8/2019 đến
31/7/2020) theo HD của UBND tỉnh;
- Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 10, Thanh tra Sở
Quốc hội khóa XIV;
- Báo cáo phục vụ công tác đánh giá PCTN năm
2019.
Hoạt động quản lý kế hoạch, tài chính
Công tác quản lý nhà nước về các hoạt
Phòng KHTC
động thuộc lĩnh vực KH-TC

Thẩm định dự toán nhiệm vụ cấp tỉnh, (1) Bò
vàng A Lưới; (2) Bệnh sen; (3) Cá chạch lấu;
(4) Làng cổ Phước Tích; 01 NV cấp cơ sở:
Hương Trầm Huế
Quyết toán đề tài 3 nhiệm vụ cấp tỉnh
(Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm;
Ung thư đầu cổ; Chuyển đổi vị trí công tác
cán bộ); 2 NV cấp cơ sở (Số hóa, Bún Ô Sa)
Thực hiện các giải pháp điều hành thực
hiện NV tài chính-NSĐP những tháng cuối
năm 2020 (Về cắt giảm tối thiểu 70% chi
CTP, Hội nghị phí)
Xây dựng khung kế hoạch khoa học và
công nghệ năm 2021-2025

3

Đơn vị chủ
trì, tham
mƣu

Hoạt động quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm các cấp
Trình Quyết định phê duyệt dự toán và hợp
đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ
dự án “Xây dựng mô hình sản xuất và ứng
dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục Phòng QLKH
Đ/c Hồ Thắng
vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế” do Trung tâm Thông tin và
Ứng dụng tiến bộ KHCN chủ trì thực hiện.
Trình Quyết định phê duyệt dự toán và hợp
đồng nghiên cứu và phát triển công nghệ
đề tài“Nghiên cứu xác định một số loại
Phòng QLKH
Đ/c Hồ Thắng
sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp
phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao
sản) tại Thừa Thiên Huế” do Chi cục

Tuần 2-3

Tuần 3-4

2

STT

Nội dung

Đơn vị chủ
trì, tham
mƣu

Ngƣời chỉ đạo

Thời gian/
tiến độ

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 2-3

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 3-4
(Tùy theo
tình hình
dịch bệnh)

Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật TT Huế chủ
trì thực hiện.

3

4

5

6

7

IV
1
2

3
V
1

2

Hiệu chỉnh Đề án khung các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh
Phòng QLKH
giai đoạn 2021-2025 theo góp ý của Bộ
Khoa học và Công nghệ.
Hội nghị tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu áp
dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước
Phòng QLKH
thải công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Hội nghị giao trực tiếp đề tài“Nghiên cứu
tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
trong cộng đồng người dân Thừa Thiên Phòng QLKH Đ/c Hồ Thắng
Huế” do Bệnh viện Trung ương Huế chủ trì
thực hiện.
Thẩm định nội dung dự án “Tạo lập, quản lý
và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho điểm
đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”
Phòng QLKH Đ/c Hồ Thắng
xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên Huế” do Phòng Văn hóa Thông tin thị
xã Hương Thủy chủ trì thực hiện.
Dự án “Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất
than sinh học (biochar) từ phế phẩm nông
nghiệp và ứng dụng trong canh tác cây trồng Phòng QLKH Đ/c Hồ Thắng
tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trường Đại học
Nông lâm Huế chủ trì thực hiện.
Hoạt động quản lý công nghệ, phát triển thị trƣờng KH&CN
Thẩm định công nghệ một số dự án đầu tư Phòng QLCN
Đ/c Hồ Thắng
trên địa bàn tỉnh
và CN
Triển khai hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ
Phòng QLCN
sơ đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ, SHTT
Đ/c Hồ Thắng
và CN
theo quy định
Tổ chức Hội thảo khoa học về các giải pháp
thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các kết Phòng QLCN
Đ/c Hồ Thắng
quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp
và CN
KHCN
Hoạt động Sở hữu trí tuệ
Biên soạn và ấn hành "Cẩm nang giới thiệu
Phòng QLCN
các thương hiệu đặc sản địa phương tỉnh
Đ/c Hồ Thắng
và CN
Thừa Thiên Huế”.
Tham mưu hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn Phòng QLCN
Đ/c Hồ Thắng
hiệu chứng nhận cho các đặc sản trên địa
và CN
bàn (dự kiến thêm 02 đơn vị).

Tuần 3-4
(Tùy theo
tình hình
dịch bệnh)

Tuần 2-3

Tuần 2-3

Tuần 1-4
Tuần 1-4

Tuần 4

Tuần 1-4

Tuần 1-4
3

STT

3

VI
1

2

3
VII
1

2

3

Nội dung
Hội thảo khoa học “Phát triển chuỗi giá trị
và nâng cao khả năng thương mại hóa cho
các sản phẩm hải sản vùng đầm phá Tam
Giang - Cầu Hai” (nếu điều kiện cho phép)
Hoạt động Khởi nghiệp ĐMST
Tham mưu tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo năm 2020 kết hợp ký kết
Chương trình hợp tác phát triển KHCN với
Bộ KHCN
Tham mưu triển khai các hoạt động tuyên
truyền, hướng dẫn về cuộc thi khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm
2020
Tiếp tục liên hệ để triển khai việc tuyên
truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên
đài truyền hình, Báo TT Huế
Hoạt động về an toàn bức xạ và hạt nhân
Cấp phép tiến hành công việc bức xạ cho các
tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ
Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ
sung Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND
ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh quy định
quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn
phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổ chức thực tập phối hợp với chính quyền
địa phương (UBND huyện/ thị xã/ thành
phố Huế) trong công tác chuẩn bị và ứng
phó sự cố bức xạ và hạt nhân (nếu điều kiện
cho phép); luyện tập kết nối thông tin

Đơn vị chủ
trì, tham
mƣu

Ngƣời chỉ đạo

Thời gian/
tiến độ

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 4

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Thùy Yên

Tuần 1-4

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Thùy Yên

Tuần 1-4

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 2

Phòng QLCN
và CN

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 2-4

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

VIII Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng (TĐC)
1
Tập huấn, phổ biến các văn bản pháp quy
về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng cho
Chi cục TĐC
100 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn huyện Quảng Điền.
2
Triển khai Đoàn kiểm tra chuyên đề về đo
lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và
Chi cục TĐC
hàng đóng gói sẵn theo định lượng tại các
chợ trên địa bàn tỉnh.
3
Tham mưu tổ chức sơ tuyển Giải thưởng
Chi cục TĐC
chất lượng quốc gia 2020.

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-3
4

STT
4

5

IX

1

2

3

4

5

6

Nội dung

Đơn vị chủ
trì, tham
mƣu

Ngƣời chỉ đạo

Tổ chức tập huấn xây dựng hệ thống tài liệu
ISO cho UBND các huyện thị xã, thành Chi cục TĐC Đ/c Thùy Yên
phố Huế
Dự án Năng suất chất lượng: Hoàn thiện Hồ
sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
về chả Huế và tổ chức lấy ý kiến rộng rải
trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Tổ
chức đánh gia chứng nhân Hệ thống quản lý
phù hợp Tiêu chuẩn HACCP tại 01 doanh Chi cục TĐC Đ/c Hồ Thắng
nghiệp sản xuất Mè xững Huế Xưa; Đánh
giá việc áp dụng Hệ thống quản lý phù hợp
Tiêu chuẩn GMP tại 03 doanh nghiệp sản
xuất đặc sản Huế (Sen Huế, Mè xững
Phước Thành, Nước mắm Liên Hoa).
Hoạt động trọng tâm của các đơn vị sự nghiệp KH&CN
(Các nhiệm vụ chi tiết của các đơn vị sự nghiệp tự xây dựng KH triển khai)
- Tiếp tục triển khai 02 dự án NTMN, 02 dự
án cấp cơ sở; 12 nhiệm vụ TXTCN; 01
Trung tâm
nhiệm vụ KH&CN đột xuất năm 2020
Thông tin và
- Thực hiện ký kết và triển khai các hợp
Đ/c Thùy Yên
Ứng dụng tiến
đồng về Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ
bộ KH&CN
và môi trường theo yêu cầu của cơ quan
QLNN, các DN.
Trung tâm
Báo cáo rà soát nhân sự và kiện toàn BGĐ Thông tin và
Đ/c Thùy Yên
Trung tâm và phòng HC-TH
Ứng dụng tiến
bộ KH&CN
Xây dựng đề cương Dự án “Xây dựng tổ
Trung tâm
chức chứng nhận VietGap trong lĩnh vực
Thông tin và
trồng trọt tại Trung tâm Thông tin và Ứng
Đ/c Thùy Yên
Ứng dụng tiến
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh
bộ KH&CN
Thừa Thiên Huế”
Xây dựng đề cương Đề án “Nâng cao chất
Trung tâm
lượng hoạt động thông tin khoa học và công Thông tin và
Đ/c Thùy Yên
nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020- Ứng dụng tiến
2025”
bộ KH&CN
Đề án thu thập mẫu vật:
- Tiếp tục chỉnh sửa bản dự thảo (theo góp Bảo Tàng TN Đ/c Hồ Thắng
ý lần 2); trình UBND tỉnh phê duyệt.
DHMT
Dự án “Khai quật, xử lý và chế tác 02 bộ
xương động vật (Voi, Bò tót) phục vụ hoạt
động trưng bày tại Bảo tàng”:
Bảo Tàng TN Bảo Tàng TN
- Trình thuyết minh và dự toán Dự án (nếu
DHMT
DHMT
được Hội đồng phê duyệt)

Thời gian/
tiến độ
Tuần 2-4

Tuần 1-4

Tuần 1-4

Tuần 2

Tuần 1-4

Tuần 1-4
Tuần 4

Tuần 4

5

Đơn vị chủ
trì, tham
mƣu
Bảo Tàng TN
DHMT

Ngƣời chỉ đạo

Thời gian/
tiến độ

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 4

Bảo Tàng TN
DHMT

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 1-4

Các đơn vị SN

Ban GĐ

Tuần 1-4

Phòng QLCN
và CN/ Phòng
KH-TC

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 4

Ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu phát
Văn phòng Sở
triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Đ/c Hồ Thắng

Tuần 3

STT

Nội dung

7

Đề xuất phương án cải tạo khu nhà đất 30
Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

8

Công tác thu thập mẫu:
- Tiếp tục thu thập mẫu côn trùng, xử lý và
chế tác (lần 2);
- Tiếp tục thu thập mẫu thủy sinh vật vùng
Sơn Chà – Hải Vân (lần 2)

9

Triển khai các nhiệm vụ TXTCN

C

CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

1

Ký kết chương trình hợp tác giữa UBND
tỉnh với Bộ KH&CN; Tổ chức Diễn đàn
KN ĐMST năm 2020

2

Yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở, các trưởng phòng và thủ trưởng các

đơn vị theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển
khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ
thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong các cuộc họp giao ban
để đáp ứng tốt các nhiệm vụ trong toàn Sở.
Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh Chương trình công
tác tháng 8 của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi các ngành, địa
phương liên quan để phối hợp thực hiện
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (để phối hợp);
- Các Sở, ban, ngành (để phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng KT, KT-HT các huyện, thị xã, thành phố;
- BGĐ Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Hồ Thắng
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