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: 1962/CTr-SKHCN

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 11 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành
khoa học và công nghệ (KH&CN); Sở KH&CN ban hành Chương trình công tác tháng 11
năm 2021 với các nội dung chính sau:
Thời
Chỉ đạo/
Sản
gian
TT
Nội dung
Thực hiện
phẩm
hoàn
thành
CÁC NỘI DUNG (đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo…) TRÌNH TỈNH
A
ỦY, HĐND, UBND TỈNH; BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể
Dự thảo
Đ/c Hồ Thắng
nâng cao năng suất dựa trên nền tảng
1
Kế
Tuần 1-4
Phòng
KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa
hoạch
QLCN&ĐMST
bàn tỉnh TTH năm 2022
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương Dự thảo
Đ/c Trần Thị
2 trình phát triển thị trường KH&CN trên
Kế
Tuần 1-4
Thùy Yên/Phòng
địa bàn tỉnh TTH năm 2022
hoạch
QLCN&ĐMST
Báo cáo
Đ/c Trần Thị
Tiếp tục tổ chức điều tra, lựa chọn sản
3
kết quả Tuần 1-4 Thùy Yên/ Phòng
phẩm chủ lực của tỉnh
điều tra
QLCN và ĐMST
Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Dự thảo
Đ/c Trần Thị
4 diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt
Kế
Tuần 1-4
Thùy Yên/Phòng
nhân trên địa bàn tỉnh TTH năm 2022
hoạch
QLCN và ĐMST
Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Dự thảo
Đ/c Trần Thị
5 danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Quyết
Tuần 1-4 Thùy Yên/ Phòng
Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
định
QLCN và ĐMST
Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT và
Quyết
Đ/c Kim Tùng
6 chuyển đổi số ngành KH&CN năm
Tuần 4
định
Văn phòng
2022
Đề án tổng thể “Phát triển Bảo tàng
B/c
Trước
Đ/c Trần Thị
Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai UBND
10/11
7
Thùy Yên/ Bảo
đoạn 2022-2025, định hướng đến năm
tỉnh
tàng
2030” báo cáo UBND tỉnh
B
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2021
I Công tác tổ chức - hành chính; thanh tra, kiểm tra
Xây dựng kế hoạch đánh giá, phân loại
Kế
Đ/c Hồ Thắng
1
Tuần 1-2
CC-VC-NLĐ năm 2021
hoạch
Văn phòng
Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác
Kế
Đ/c Kim Tùng
2
Tuần 1-2
thi đua khen thưởng năm 2021
hoạch
Văn phòng Sở

3

4

5

6

Xây dựng Kế hoạch tổ chức chuỗi sự
kiện kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
ngành KH&CN
Kiểm tra công tác cải cách hành chính,
thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương
hành chính năm 2021 của Sở KH&CN
(Kế hoạch số 1510/KH-SKHCN, ngày
07 tháng 9 năm 2021)
Xây dựng các quy trình ISO dùng
chung, hướng dẫn các phòng xây dựng
Quy trình ISO Các Phòng/các đơn vị
của Sở
Kiểm tra hoạt động KHCN cấp huyện

Kế
hoạch

B/c

Tuần 1-2

Đ/c Hồ Thắng
Văn phòng

Tuần 1-4

Đ/c Kim Tùng
Văn phòng Sở, các
phòng, đơn vị liên
quan

B/c

Tuần 1-4

B/c

Tuần 1-2

Đ/c Kim Tùng
Văn phòng Sở, các
phòng, đơn vị liên
quan
Đ/c Kim Tùng
Thanh tra Sở

Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn
Đ/c Kim Tùng
7 đo lường chất lượng đối với các cơ sở
B/c
Tuần 2-3
Thanh tra Sở
kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ
Thanh tra chuyên ngành TĐC về sử
Đ/c Kim Tùng
8 dụng phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh
B/c
Tuần 3-4
Thanh tra Sở
vực đo thị lực, đo khí tượng thủy văn
Chuẩn bị thủ tục đoàn thanh tra chuyên
Đ/c Kim Tùng
9 ngành về An toàn bức xạ và phương
B/c
Tuần 4
Thanh tra Sở
tiện đo nhóm 2 trong y tế
II Công tác kế hoạch-tài chính
Thẩm định dự toán 09 nhiệm vụ: (1)
Mô hình trồng và chăn sóc cây ba kích
tím; (2) Dịch vụ nông thôn thông minh;
(3) Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ;
Đ/c Hồ Thắng
(4) Măng tre A-Hum; (5) Chỉ dẫn địa lý Quyết
1
Tuần 1-4
Phòng KHTC
Thanh Trà; (6) Ứng dụng Công nghệ
định
AI chính quyền điện tử; (7) Chỉ thị sinh
học; (8) Bệnh khảm lá sắn; (9) Bảo tồn
và phát triển giống mai vàng” (nếu đầy
đủ hồ sơ)
Công tác thẩm định quyết toán các NV
KH&CN các nhiệm vụ: (1) “Động đất ở
Đ/c Hồ Thắng
Quyết
2 A Lưới”, (2) “chính quyền điện tử di
Tuần 1-4
Phòng KHTC
định
động (mOffice)”, (3) “xây dựng quy
trình trồng và cế biến giống gừng”.
Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết 07/NQ-TU xây dựng TTH trở Quyết
Đ/c Hồ Thắng
3
Tuần 1-4
thành một trong những Trung tâm
định
Phòng KHTC
KH&CN của cả nước
Tổ chức hội đồng xác định danh mục Quyết
Đ/c Hồ Thắng
4
Tuần 1-4
NVTXTCN
định
Phòng KHTC
III Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm các cấp
1 Hội nghị tư vấn giao trực tiếp 02 NV:
B/c
Tuần 2-4
Đ/c Hồ Thắng

2

3

4

(1) Nghiên cứu ứng dụng hệ thống trí
tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn trong
đánh giá, phân loại xếp hạng sức khỏe
tài chính của các doanh nghiệp tại
Thừa Thiên Huế; (2) Khảo sát, đánh giá
hiện trạng, nguyên nhân, độ rủi ro do
sạt trượt đất đá ở khu vực thủy điện bậc
thang ALin - Rào Trăng, tuyến đường
71 và các giải pháp phòng tránh
Thẩm định nội dung 04 NV: (1) Xây
dựng hệ thống hỗ trợ người dân với
công nghệ AI để tiếp cận dịch vụ hành
chính công trực tuyến trong chính
quyền điện tử tại tỉnh TTH; (2) Nghiên
cứu ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo,
xử lý dữ liệu lớn trong đánh giá, phân
Biên
loại xếp hạng sức khỏe tài chính của
bản
các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế;
thẩm
(3) Nghiên cứu bảo quản xương ghép định nội
đồng loại và ứng dụng điều trị trong
dung
một số bệnh lý chấn thương chỉnh hình
tại Bệnh viện Trung ương Huế; (4)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao
(dao mổ siêu âm Sonostar, vi sóng)
trong điều trị ung thư gan tại Bệnh viện
Trung ương Huế
Hội nghị nghiệm thu 01 NTMN: Kết quả
“Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nghiệm
nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm
thu
Sò, Mộc nhĩ và Linh chi tại tỉnh TTH”
Trình 07 Quyết định phê duyệt nội
dung và dự toán và Hợp đồng: (1)
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống
Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế); (2)
Ứng dụng khoa học công nghệ phục
tráng, khai thác và phát triển sản phẩm
măng tre A Hum theo chuỗi giá trị tại
Quyết
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;
định và
(3) Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ
Hợp
dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng
đồng
mai của tỉnh Thừa Thiên Huế; (4)
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải
pháp, hướng bảo tồn sơn truyền thống
trong nghệ thuật trang trí di tích thời
Nguyễn ở Huế; (5) Nghiên cứu ứng
dụng dịch vụ nông thôn thông minh để
xây dựng mô hình xã nông thôn mới

Phòng QLKH

Tuần 2-4

Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLKH

Tuần 2-4

Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLKH

Tuần 1-4

Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLKH

thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa
Thiên Huế; (6) Xây dựng hệ thống hỗ
trợ người dân với công nghệ AI để tiếp
cận dịch vụ hành chính công trực tuyến
trong chính quyền điện tử tại tỉnh TTH
Tổ chức họp hội đồng xét tặng giải
thưởng cố đô về khoa học và công nghệ
5
B/c
Tuần 1-2
lần thứ IV, năm 2021 chuyên ngành
khoa học Xã hộn, Y Dược
Chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng
KH&CN chuyên ngành tư vấn đề xuất
Biên
6
Tuần 2-4
danh mục nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2021
bản
đợt 2
IV Công tác quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo
1 Công tác quản lý công nghệ, phát triển thị trường KH&CN
Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ
một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Báo cáo
1.1 chứng nhận doanh nghiệp KH&CN,
Tuần 1-4
kết quả
Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo
thẩm quyền
Tham mưu Hỗ trợ doanh nghiệp theo
Báo cáo
1.2 chính sách của tỉnh (Nghị quyết số 21,
Tuần 1-4
kết quả
22/2020/NQ-HĐND) theo thực tế
2 Công tác quản lý về sở hữu trí tuệ
2.1

Tiếp tục tổ chức triển khai điều tra, lựa
Báo cáo
chọn danh mục sản phẩm chủ lực

Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành dự thảo
2.2 danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Quyết
Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
định
Tiếp tục phối hợp với làm phim chuyên
Phim
2.3 đề và tuyên truyền trên Báo Thừa Thiên chuyên
Huế về Sở hữu trí tuệ theo Hợp đồng.
đề
3 Công tác quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân
3.1

Cấp phép tiến hành công việc bức xạ
cho các tổ chức, cá nhân

Giấy
phép

Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức dự thảo
3.2 diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt
Kế
nhân trên địa bàn tỉnh TTH năm 2022
hoạch
4 Công tác quản lý về khởi nghiệp ĐMST
Tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải
4.1 Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hội nghị
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
4.2

Tiếp tục phối hợp xây dựng và phát
sóng phim chuyên đề về khởi nghiệp

Phim

Tuần 1-4
Tuần 1-4
Tuần 1-4

Tuần 1-4
Tuần 1-4

Tuần 1-4
Tuần 1

Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLKH
Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLKH

Đ/c Kim Tùng/
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Hồ Thắng/
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Thùy Yên
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Thùy Yên
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Thùy Yên
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Thùy Yên
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Thùy Yên
Phòng QLCN và
ĐMST
Đ/c Thùy Yên
Phòng QLCN và
ĐMST

V
1

2
3
4
5
VI
1
1.1

1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
C
1

2

Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Triển khai đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, Báo cáo Tuần 1-4
đo lường, chất lượng trong kinh doanh kết quả
xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế (Đoàn thứ 3)
Tiếp tục Triển khai Đoàn kiểm tra Báo cáo Tuần 1-4
chuyên đề về xăng, dầu năm 2021
kết quả
Triển khai kiểm tra chuyên đề hàng đóng Báo cáo Tuần 1-4
gói sẵn.
kết quả
Tiếp tục tổ chức tập huấn đánh giá nội Báo cáo Tuần 1-4
bộ cho các huyện, thị xã, thành phố kết quả
Huế
Tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ cho Báo cáo Tuần 1-4
các Sở, ban, ngành.
kết quả
Hoạt động trọng tâm của các đơn vị sự nghiệp KH&CN
Bảo tàng TNDHMT
Quy
Hoàn thiện và ban hành 6 quy trình ISO
Tuần 3-4
trình
Xây dựng và ban hành các QĐ: Thành
lập các bộ phận, chức năng và nhiệm vụ
các bộ phận; phân công công việc từng
thành viên trong bộ phận; phân công
Các
công việc BGĐ; các Quy chế việc làm, Quyết
Tuần 1-4
quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định
định
liên quan theo QĐ (mới) về chức năng
nhiệm vụ của Bảo tàng vừa được
UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/11/2021
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ
B/c
Tuần 1-4
TXTCN
Tiếp tục triển khai các đề tài, dự án
B/c
Tuần 1-4
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
KH&CN; Trung tâm ĐLTN&TTKH
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ
B/c
Tuần 1-4
TXTCN
Triển khai các đề tài, dự án KH&CN
B/c
Tuần 1-4
Triển khai hoạt động tư vấn, dịch vụ
B/c
Tuần 1-4
Triển khai thực hiện TBKL số
1910/TB-SKHCN ngày 27/10/2021 của
B/c
Tuần 1-4
Giám đốc Sở về chấn chỉnh công tác kế
toán, tài chính.
CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG
Tổ chức Hội đồng cấp tỉnh xét tặng
B/c
Tuần 1-4
Giải thưởng Cố đô về KH&CN
Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh: Tăng cường
đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ
Hội thảo
Tuần 1
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh
tranh và hội nhập kinh tế

Đ/c Kim Tùng
Chi cục
Đ/c Kim Tùng
Chi cục
Đ/c Kim Tùng
Chi cục
Đ/c Kim Tùng
Chi cục
Đ/c Kim Tùng
Chi cục
Đ/c Thuỳ Yên

Đ/c Hồ Thắng
Đ/c Kim Tùng

Đ/c Hồ Thắng
Phòng QLKH
Đ/c Kim Tùng
Chi cục TĐC

Trên đây là Chương trình công tác tháng 11/2021 của Sở KH&CN, yêu cầu các
đồng chí trong Ban Giám đốc, các trưởng phòng/đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện
nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, Chương trình sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp
thời nhằm đáp ứng thực tế triển khai Chương trình.
Sở KH&CN báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện; đồng thời gửi các ngành,
địa phương liên quan để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- 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;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

Hồ Thắng

