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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATBX
ATVSTP
CBCCVC
CCHC
CDĐL
CGCN
CNH-HĐH
CNSH
CNTT
CSDL
DN
DTDS
GTCLQG
HĐND
HTQLCL
HTX
KH&CN
KHXHNV
KT-XH
NTMN
PTĐ
QLNN
SHCN
SHTT
SP, HH
TCCS
TCVN
TCĐLCL
TP
TW
VBQPPL
XHCN

An toàn bức xạ
An toàn vệ sinh thực phẩm
Cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách hành chính
Chỉ dẫn địa lý
Chuyển giao công nghệ
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu
Doanh nghiệp
Dân tộc thiểu số
Giải thưởng chất lượng Quốc gia
Hội đồng nhân dân
Hệ thống quản lý chất lượng
Hợp tác xã
Khoa học và công nghệ
Khoa học xã hội và nhân văn
Kinh tế - xã hội
Nông thôn miền núi
Phương tiện đo
Quản lý nhà nước
Sở hữu công nghiệp
Sở hữu trí tuệ
Sản phẩm, hàng hóa
Tiêu chuẩn cơ sở
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thành phố
Trung ương
Văn bản quy phạm pháp luật
Xã hội chủ nghĩa
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CHÖÔNG TRÌNH HOÄI NGHÒ GIAO BAN KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ
VUØNG NAM TRUNG BOÄ - TAÂY NGUYEÂN LAÀN THÖÙ XIV
(Ngày 05/5/2017)
Địa điểm: Khách sạn Công đoàn - Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Chủ trì:
- Đ/c Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Đ/c Trần Ngọc Liêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
- Đ/c Nguyễn Đức Phong - Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nguyên
- Đ/c Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN
- Đ/c Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng
Chương trình Hội nghị:
Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

- Vụ Phát triển KH&CN địa phương;
- Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng

8h00 - 8h10

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu
Chương trình Hội nghị;
- Mời đoàn chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng

8h10 - 8h20

- Phát biểu khai mạc Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

8h20 - 8h30

- Phát biểu chào mừng Hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng

7h30 - 8h00
I. Khai mạc

II. Báo cáo kết quả, đánh giá
8h30 - 9h00

- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN vùng Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2015 - 2017

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng

9h00 - 9h20

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nội dung
trong Thông báo kết quả Hội nghị giao ban KH&CN
các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
lần thứ XIII tại Khánh Hòa năm 2015

Lãnh đạo Vụ Phát triển KH&CN địa phương;
Bộ Khoa học và Công nghệ

III. Trao đổi, thảo luận của Lãnh đạo Sở KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN
9h20 - 10h00

Trao đổi, thảo luận

10h00 - 10h20

Giải lao và tham quan các gian hàng trưng bày

10h20 - 10h50

- Tiếp tục trao đổi thảo luận của các Sở KH&CN
- Trao đổi, trả lời của đại diện Lãnh đạo các đơn vị
thuộc Bộ

Lãnh đạo một số Sở KH&CN
vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
- Lãnh đạo một số Sở KH&CN
vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;
- Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ

IV. Phát biểu của Lãnh đạo UBND các tỉnh/TP
10h50 - 11h20

- Phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo UBND
các tỉnh/TP về hoạt động KH&CN
của tỉnh/TP, của Vùng

Lãnh đạo UBND các tỉnh/TP
có mặt tại Hội nghị

11h20 - 11h30

- Phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban chỉ đạo
Tây Nguyên

Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên

V. Kết luận, bế mạc phiên toàn thể của Hội nghị
11h30 - 11h50

- Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

11h50 - 12h00

- Bàn giao đơn vị đăng cai Hội nghị giao ban Vùng
lần thứ XV (năm 2019)

Chủ trì Hội nghị
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BAÙO CAÙO TOÅNG HÔÏP TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG
KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ
VAØ TAÂY NGUYEÂN GIAI ÑOAÏN 2015-2016;
PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ GIAI ÑOAÏN 2017-2020
1. Về công tác tham mưu
Các Sở KH&CN trong vùng đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh
trong vùng ban hành kế hoạch hành động, chương trình hành động, quyết định,... nhằm
cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN
của TW; chủ động triển khai công tác tham mưu QLNN về KH&CN trên địa bàn.
Trong giai đoạn 2015-2016, các tỉnh ban hành 139 văn bản, tập trung cho việc triển
khai cụ thể hóa Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản dưới luật liên quan: quy định
quản lý các nhiệm vụ KH&CN; định mức xây dựng và dự toán kinh phí các nhiệm vụ
KH&CN; sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN
theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014; Chương trình
Năng suất chất lượng, Chương trình hỗ trợ DN về KH&CN; Chương trình KH&CN theo
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành TW Đảng (Khóa XI) về
“Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng XHCN và hội nhập quốc tế” giai đoạn 2016-2020.
Thành lập các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, quỹ phát triển
KH&CN, ban hành các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH&CN.
Ngoài ra, theo đặc thù của từng tỉnh, Sở KH&CN các tỉnh đã chủ động tham mưu
Tỉnh ủy, UBND tỉnh các văn bản liên quan khác trong lĩnh vực quản lý hoạt động KH&CN.
Các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác QLNN, đồng thời, tạo
cơ sở để hoạt động KH&CN ở địa phương ngày một chủ động hơn trong việc thực hiện
các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao.
2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
Tổng số CBCCVC Sở KH&CN trong vùng là 1.023 người, trong đó 200 người có trình
độ sau đại học, 675 người có trình độ đại học, 148 có trình độ khác.
Các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN các tỉnh có từ 5-7 phòng, từ 2-5 đơn vị
trực thuộc. Tất các Sở KH&CN đều thành lập Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL trực thuộc
Chi cục TCĐLCL.
Hàng năm, Sở KH&CN các tỉnh đều cử CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi
dưỡng về: cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, QLNN chương trình
chuyên viên chính, chuyên viên, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ngắn
hạn, các lớp tập huấn, các lớp đào tạo sau đại học.
12/12 Sở đều thực hiện các dự án tăng cường tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp,
nhiều Sở đã thực hiện giải ngân kinh phí đạt 100%. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chủ
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động thực hiện việc tăng cường tiềm lực thông qua triển khai các nhiệm vụ KH&CN
các cấp.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
Giai đoạn 2015-2016, kinh phí đầu tư phát triển KH&CN thực hiện đạt
281.240/321.348 triệu đồng theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 87,52%; kinh phí sự nghiệp KH&CN
thực hiện đạt: 386.669/369.377 triệu đồng theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 104,68%. (Chi tiết
theo phụ lục đính kèm).
4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
Đến năm 2016, các Sở KH&CN đã triển khai thực hiện trên 448 nhiệm vụ KH&CN
trong các lĩnh vực. Trong đó, khoa học tự nhiên 52 nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật và công
nghệ 94 nhiệm vụ, khoa học y dược 56 nhiệm vụ, khoa học nông nghiệp 117 nhiệm
vụ, KHXHNV 108 nhiệm vụ. Đã thực hiện nghiệm thu và bàn giao kết quả nghiên cứu
trên 180 nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức
ứng dụng.
Một số kết quả KH&CN nổi bật đóng góp cho phát triển KT-XH như sau:
Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:
Đã nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống và phục tráng các loại cây có năng suất, chất
lượng, hiệu quả kinh tế cao và thích hợp với từng vùng sinh thái. Cụ thể: đã phục tráng
và đưa vào sản xuất đại trà một số giống lúa nâng cao độ thuần và khả năng kháng
sâu, bệnh; Xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất mía nâng cao thu nhập cho người dân,
góp phần xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tuyển chọn các giống rau, hoa, bơ, chuối,
thanh long, nho,... có năng suất và chất lượng chọn làm những cây mũi nhọn của Vùng.
Nghiên cứu trên đối tượng cây lâu năm: Tuyển chọn, nhân giống sạch bệnh bằng
nuôi cấy mô, vi nhân giống cà phê, ca cao, điều, mắc ca; Triển khai thử nghiệm
chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng trên cây cà phê tại Lâm Đồng, Đắk Lắk,
Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai; Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất chế phẩm
phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, áp dụng các biện pháp sinh học phòng trừ tổng
hợp cho cây tiêu,...
Nghiên cứu trồng một số cây dược liệu: lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống cây Quế
bản địa Trà Bồng tại Quảng Ngãi; Tuyển chọn, nhân giống Ba kích, Sa nhân, Nghệ,
Gừng, Đinh lăng, Hà thủ ô đỏ, Đương quy Nhật Bản, lan Gấm, nấm ăn và nấm dược
liệu,... Di thực, nuôi trồng thử nghiệm Sâm Ngọc Linh ở Bình Định, Lâm Đồng; hiện đã
được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm
củ cho Quảng Nam và Kon Tum.
Về lĩnh vực chăn nuôi - thú y: tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng các giống bò,
lợn, cừu, dê, nghiên cứu các giải pháp phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm;
Nghiên cứu sâu một số sản phẩm trọng điểm có lợi thế cạnh tranh là yến sào và một số
đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (tôm hùm, tôm sú, hải sâm, tu hài, cá chim vây
vàng, cá bốp, cá mú…); Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Lăng đuôi đỏ; Nuôi

6

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
thử nghiệm thành công cá nước lạnh: cá Hồi vân, cá Tầm và ứng dụng nuôi thương
phẩm một số loại cá khác.
Lĩnh vực NTMN:
Dự án NTMN cấp nhà nước đã góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa
phương. Các mô hình và kết quả đạt được đã cho thấy vai trò ứng dụng tiến bộ KH&CN
trong phát triển sản xuất với các sản phẩm đặc thù của Vùng, góp phần thúc đẩy sản
xuất, phát triển KT-XH. Kết quả đạt được từ những mô hình trình diễn của các dự án
đã được ban chủ nhiệm, cơ quan chủ trì CGCN, cơ quan quản lý phối hợp tổ chức tập
huấn, phổ biến kết quả để người dân trong vùng dự án học tập, nhân rộng, góp phần
đổi mới cách nghĩ, cách làm của người dân trong thực hiện quy trình sản xuất một cách
khoa học, tạo thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung có lợi thế so sánh. Thông qua
việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp đã tạo động lực mạnh mẽ
đối với các DN, HTX, các hộ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Lĩnh vực công nghiệp, CNTT:
Trong hai năm 2015-2016, đã có 94 nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực công nghiệp và
CNTT. Các nhiệm vụ KH&CN tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị
tiết kiệm năng lượng; khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường. Một số
đề tài ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ trực tiếp cho tiến trình CNH-HĐH trong
các lĩnh vực xây dựng, giao thông, năng lượng, viễn thông… như: Nghiên cứu hoàn
thiện quy trình công nghệ ly trích các chất có hoạt tính sinh học từ lá Actiso và sản xuất
thử nghiệm cao Actiso dưới dạng bột sấy phun tại Lâm Đồng; Hoàn thiện quy trình sản
xuất Piperine và tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá trình chế biến tiêu trắng
tại tỉnh Đắk Nông; Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây măng tây Asparagus
officinali Linn ở tỉnh Ninh Thuận; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy thuốc lá năng
suất 3 tấn/mẻ nhằm nâng cao hiệu quả sấy thuốc lá tại tỉnh Gia Lai; Nghiên cứu về công
nghệ rút ngắn thời gian sấy gỗ và tiết kiệm năng lượng trong sấy gỗ tỉnh Lâm Đồng;
Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ làm đường nông thôn bằng vật liệu đất
tại chỗ gia cố xi măng kết hợp phụ gia DZ33 làm móng, mặt phủ vữa nhựa đường tại
Gia Lai; Triển khai ứng dụng ArcGIS để chuẩn hóa việc xây dựng, quản lý, cập nhật,
chỉnh lý CSDL trong công tác cấp đất cho các tổ chức,...
Lĩnh vực điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường:
Đầu tư xây dựng CSDL khí tượng thủy văn, phân vùng khí hậu thủy văn tỉnh Gia
Lai; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng hợp quản lý chất lượng nước sông Ba; Xây
dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống tháp cảnh báo lũ tại 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm
Đồng; nghiên cứu tai biến địa chất những vùng có nguy cơ nứt đất, trượt lở đất, lũ quét
và các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Nghiên cứu các
nguồn nước khoáng tại Lâm Đồng nhằm đánh giá toàn diện về trữ lượng và chất lượng
các nguồn nước khoáng làm cơ sở kêu gọi đầu tư phục vụ du lịch và nghỉ dưỡng; Điều
tra, đánh giá tiềm năng và hoạt động khai thác thủy sản, đề xuất mô hình quản lý khai
thác bền vững tại đầm An Khê, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật trồng phục hồi rạn san hô khu vực biển ven bờ huyện đảo Lý Sơn…
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Lĩnh vực Y tế:
Hoàn thiện các quy trình sản xuất huyết thanh, kháng độc tố, các loại vacxin, giúp
cho việc phòng chống chủ động các bệnh lây lan, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho
người dân và cải thiện môi trường; Ứng dụng thang điểm Grace, Pursuit và nồng độ
Protein phản ứng C trong tiên lượng ngắn hạn ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp;
Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện công thức bào chế và sản xuất thành công viên nén
phóng thích kéo dài chứa Acid valproic và Natri valproat có chất lượng tương đương
thuốc gốc; Đánh giá hiệu quả của thuốc Soli-Medon 40 (BIDIPHAR) trong hỗ trợ điều
trị một số bệnh ung thư tại Bệnh viện Thống Nhất; Nghiên cứu biến đổi hô hấp, huyết
động và biến chứng trong gây mê hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh nhân phẫu
thuật tim hở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Nghiên cứu ứng dụng phương pháp
thuyên tắc mạch trong điều trị u xơ tử cung; Đề xuất các mô hình, giải pháp phòng
chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm (cúm A, lây nhiễm HIV); Nghiên cứu ứng
dụng kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) trong điều trị sỏi ống mật; Nghiên
cứu đánh giá thực trạng thiếu máu, thiếu sắt và thấp còi ở học sinh tiểu học để đưa ra
các giải pháp phù hợp,...
Lĩnh vực xã hội và nhân văn:
Các đề tài nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu, đề xuất, đưa ra các giải pháp, chính
sách nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển KT-XH, quản lý
tôn giáo và đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, còn tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ
KH&CN trong quản lý, CCHC như: Đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan
hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Nghiên cứu các vấn đề về môi trường nhân văn
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các hoa văn trang trí và văn hóa của các dân
tộc bản địa nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa; Triển khai các công trình
nghiên cứu về lịch sử,... như: Nghiên cứu phục vụ trong công tác giảng dạy, bảo tồn,
lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể đối với các dân tộc Churu, Bahnar, Jrai,...;
Biên soạn tài liệu dạy - học tiếng K’Ho cho cán bộ công chức (người Kinh); Nghiên cứu,
phát huy mặt tích cực của luật tục trong vùng đồng bào DTTS để xây dựng thôn buôn
văn hóa,...
Lĩnh vực giáo dục cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, bước đầu đã và đang
được áp dụng vào thực tiễn ở các trường học như: Nghiên cứu tham vấn học đường
trong các trường trung học; Hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh trung học cơ sở,
trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng; Đầu tư xây dựng sách giáo khoa góp phần phát
triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh; Biên tập in thành sách “Lịch sử Khánh
Hòa” dành cho học sinh trung học cơ sở; “Một số chuyên đề về lịch sử Khánh Hòa”
dành cho học sinh trung học phổ thông; Tài liệu hướng dẫn dạy học Lịch sử Khánh Hòa
dành cho giáo viên; Xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông tỉnh Phú
Yên giai đoạn 2015-2020,...
Hỗ trợ DN
Với chủ trương “Đưa KH&CN gần hơn với DN”, các Sở KH&CN trong vùng đã hỗ
trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới công nghệ cho các đơn vị, DN chế biến các sản
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phẩm nông, lâm, thủy sản chủ yếu để nâng cao giá trị hàng hóa, chú trọng việc chế biến
các sản phẩm sau thu hoạch, ưu tiên các dự án sử dụng, khai thác và phát triển nguồn
nguyên liệu tại chỗ: sản phẩm từ quả bơ trái Đắk Lắk, ca cao Nam Trường Sơn, chế biến
ướt cà phê, sản xuất gạch không nung, ứng dụng lò trung tần đúc luyện gang; Bảo hộ
và phát triển nhãn hiệu Bơ trái DAKADO, Bò thịt Ea Kar, Hồ tiêu Cư Kuin, Rau Đà Lạt,
Nấm Đơn Dương, Chuối Laba, Khoai lang Tuy Đức,...; Hỗ trợ về tiêu chuẩn chất lượng
cho DN; Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các địa phương gắn với các
sản phẩm là đặc sản nông nghiệp, làng nghề truyền thống.
Phối hợp triển khai các phong trào, hội thi KH&CN: Hội thi Sáng tạo trong thanh thiếu
niên và nhi đồng; Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã
thúc đẩy mạnh mẽ môi trường sáng tạo trong nhân dân. Nhiều giải pháp tham gia dự
thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Hội thi lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật đã đạt được nhiều giải thưởng từ tỉnh đến quốc gia và được ứng dụng vào thực
tiễn có hiệu quả thiết thực.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
Trong năm 2015-2016 và quý I năm 2017, hoạt động QLNN về công nghệ luôn được
chú trọng và có bước phát triển mạnh. Nhiều tỉnh đã tiến hành tổ chức điều tra, đánh giá
trình độ công nghệ cho các đơn vị, DN trong tỉnh (Ninh Thuận, Đà Nẵng,…); khảo sát nhu
cầu đổi mới công nghệ, tư vấn và CGCN cho DN (Ninh Thuận), tham gia các chợ công
nghệ, sàn giao dịch công nghệ ở quy mô quốc gia, vùng, địa phương; qua đó, góp phần
thúc đẩy hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, gia tăng số lượng giao dịch công nghệ
trên thị trường (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Định, Đà Nẵng,…).
Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ DN về KH&CN trên địa bàn một số tỉnh như
Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắk Nông, Lâm Đồng,… cụ thể: hỗ trợ ứng dụng các kỹ thuật tiến
bộ, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực công nghệ của các DN thông qua Chương
trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ; hỗ trợ DN tiếp cận với thông tin KH&CN,
kiến thức pháp luật KH&CN thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn, diễn đàn với
nội dung giới thiệu các công nghệ tiên tiến và triển khai các chính sách hỗ trợ đến cộng
đồng DN…
Hướng dẫn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký DN KH&CN cho hơn 7 đơn vị.
Hướng dẫn và quản lý hoạt động CGCN, bao gồm: tham gia thẩm định công nghệ cho
125 dự án đầu tư trên địa bàn các tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học y dược, khoa học kỹ thuật
và công nghệ, chế biến nông sản, lâm sản, vật liệu xây dựng, môi trường,…; đánh giá trình
độ công nghệ cho trên 100 lượt, tham gia hội đồng, đoàn thanh - kiểm tra, giám định,
đánh giá hiện trạng tài sản, định giá tài sản.
Nhằm phát triển cộng đồng khởi nghiệp, hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa
phương đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia đến năm 2025” như Đà Nẵng, Đắk Lắk.
Tổng số thiết bị bức xạ trong Vùng thuộc lĩnh vực y tế là 938 thiết bị, lĩnh vực công
nghiệp là 247 thiết bị. Các Sở đã hướng dẫn hồ sơ cho 417 cơ sở; thẩm định để gia
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hạn và cấp phép sử dụng thiết bị X-quang trong y tế cho 364 cơ sở và cấp chứng chỉ
nhân viên tiến hành công việc bức xạ. Hàng năm, tiếp tục tiến hành các đợt kiểm tra
định kỳ, thanh tra đối với các đơn vị sử dụng các nguồn phóng xạ và cơ sở sử dụng
thiết bị X-quang.
Hướng dẫn các cơ sở trên địa bàn các tỉnh lập Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp
cơ sở và phê duyệt các Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định. Một
số tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi,…
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
Các Sở KH&CN hàng năm đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức về
SHTT cho các đơn vị thông qua việc tổ chức các cuộc thi, phát hành tờ rơi, tổ chức
nhiều lớp tập huấn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHTT. Công
tác này góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo lập và khai thác quyền SHTT tại
các địa phương, nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể
trong quá trình thương mại hóa tài sản trí tuệ.
Hoạt động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập quyền SHCN được thực hiện
thường xuyên. Cụ thể, trong năm 2015-2016 và quý I năm 2017, đã hướng dẫn hơn
340 lượt DN và cá nhân về thủ tục xác lập quyền SHCN.
Tiếp tục triển khai đăng ký SHTT cho các nhãn hiệu đặc trưng thế mạnh của tỉnh.
Qua đó, góp phần quảng bá và nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm trên phạm
vi cả nước; nâng cao danh tiếng và uy tín của sản phẩm; đảm bảo ổn định về chất
lượng, chính xác về nguồn gốc và được pháp luật bảo hộ. Trong 2 năm, số đơn đăng
ký khoảng 2081, số văn bằng được cấp khoảng 956.
Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi bảo vệ quyền
SHTT được triển khai thường xuyên và có bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn
2015-2016, thông qua công tác thanh tra đã giúp ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ
xâm phạm quyền SHCN.
Đối với hoạt động sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, nhiều địa phương đã phối hợp với
các ngành tiến hành tổ chức và triển khai các hoạt động tăng cường công tác nâng cao
nhận thức, phổ biến các quy định về sáng kiến cho các cơ quan, đơn vị, DN trong tỉnh.
Trong 2 năm, số sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận trên 1.287; số sáng kiến
cải tiến kỹ thuật được ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển khoảng 30. Ngoài ra, thông
qua việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Hội thi tin học trẻ, Hội thi
sáng tạo kỹ thuật,... đã động viên, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong học tập, sản xuất,
góp phần phát triển KT-XH của các địa phương.
7. Về công tác TCĐLCL
Công tác tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng
Thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật và hủy bỏ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hết
hiệu lực; ngoài ra, bổ sung hơn 700 TCVN và 49 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vào tủ tra
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cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn của Vùng. Hiện các Chi cục trong Vùng đang quản lý hơn
3.133 TCVN, 591 quy chuẩn kỹ thuật và 12 quy chuẩn địa phương.
Hướng dẫn trên 32 DN đăng ký mã số mã vạch; trên 73 DN xây dựng TCCS; trên
110 DN thực hiện ghi nhãn hàng hóa. Hướng dẫn, tiếp nhận trên 71 hồ sơ công bố hợp
chuẩn và 61 hồ sơ công bố hợp quy.
Tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa là hóa chất
nguy hiểm và 183 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng SP, HH nhập khẩu, trong đó có
18 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu.
Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, hướng dẫn DN thực hiện các VBQPPL
trong lĩnh vực thiết bị điện - điện tử, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu.
Hỗ trợ trên 71 đơn vị áp dụng các HTQLCL tiên tiến. Ngoài ra, năm 2015-2016, đã
tổ chức tập huấn và hướng dẫn 20 lượt DN viết báo cáo tham dự GTCLQG; kết quả có
13 lượt DN đạt giải Bạc và 06 DN đạt Vàng Chất lượng Quốc gia, trong đó 01 DN đạt
giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương năm 2016 (Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng).
Công tác hỗ trợ các cơ quan hành chính áp dụng ISO 9001
Hàng năm, các Sở trong Vùng đã tham mưu UBND tỉnh, TP ban hành Quyết định
phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, chuyên
gia đánh giá chứng nhận tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, duy trì
HTQLCL tại trên 87 đơn vị hành chính. Hiện nay, có trên 146 đơn vị hành chính đã triển
khai, áp dụng HTQLCL vào hoạt động tại đơn vị.
Tổ chức trên 34 lớp tập huấn về nhận thức, hướng dẫn xây dựng hệ thống, đánh
giá nội bộ, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; ISO
9001:2015 và mô hình chung về HTQLCL tại các cơ quan hành chính. Tổ chức hội nghị
tổng kết về hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị hành chính thực hiện
công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và thực hiện công bố lại khi có thay
đổi về phạm vi áp dụng,... theo quy định của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày
10/10/2014 của Bộ KH&CN. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, tổng hợp báo
cáo tình hình kết quả triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ
quan hành chính trên địa bàn gửi cấp trên.
Hàng năm, tham gia tổ chấm điểm chỉ số CCHC của các Sở, ngành, UBND cấp tỉnh
và cấp huyện.
Dự án nâng cao Năng suất Chất lượng
Tham mưu UBND tỉnh, TP phê duyệt và tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN”.
Vận động, khảo sát thực trạng, hỗ trợ kinh phí và kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện
dự án của các DN tham gia dự án. Hiện nay, Vùng đã hỗ trợ cho hơn 61 DN áp dụng
các HTQLCL tiên tiến; công cụ cải tiến năng suất chất lượng; chứng nhận sản phẩm
và xây dựng TCCS.
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Tổ chức trên 33 hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn nhận thức về năng suất chất lượng,
hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: OHSAS 18001:2007,
Kaizen 5S, VietGAP, Lean, ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, chuyên gia năng suất
chất lượng,…; tổ chức hội nghị tổng kết thập niên chất lượng.
Tổ chức cho các DN tham gia triển lãm tại hội nghị “Quản lý và phổ biến, ứng dụng
kết quả nghiên cứu KH&CN khu vực phía Nam”. Ngoài ra, phối hợp với Đài phát thanh
- Truyền hình thực hiện các phóng sự về năng suất chất lượng; định kỳ hàng quý xây
dựng và phát hành Bản tin Năng suất Chất lượng.
Công tác TBT (Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại)
Thường xuyên rà soát, cập nhật VBQPPL, tin cảnh báo, bài thông tin liên quan đến
các sản phẩm chủ lực của tỉnh, TP lên trang web TBT địa phương, thông tin đại chúng
và định kỳ hàng quý xây dựng, phát hành Bản tin TBT gửi các Sở, ngành liên quan và
DN trên địa bàn tỉnh, TP. Trong năm 2015-2016, Vùng đã cập nhật trên 2.011 tin cảnh
báo và đăng hơn 193 bài thông tin.
Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và TBT Việt Nam tổ chức các hội thảo, tập
huấn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; tiêu chuẩn chất lượng; cam kết TBT trong
các Hiệp định thương mại,…
Tiếp nhận và chuyển các yêu cầu của DN về tìm hiểu thông tin thị trường xuất khẩu
cho TBT Việt Nam và các ngành liên quan để giải đáp thắc mắc cho DN.
Công tác đo lường
Kiểm định định kỳ trên 419.392 PTĐ các loại; thực hiện kiểm định đối chứng theo quy
định; trang bị cân đối chứng cho các chợ trên địa bàn tỉnh, TP.
Rà soát, cập nhật các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực đo lường và tổ chức hơn
21 lớp tập huấn, hội nghị phổ biến các VBQPPL cho các đơn vị kinh doanh xăng - dầu,
LPG, hàng đóng gói sẵn, sử dụng phương tiện,… trên địa bàn tỉnh, TP.
Thực hiện việc chuẩn hóa IC chương trình của bộ chỉ thị điện tử cột đo xăng - dầu
trên địa bàn các tỉnh, TP nhằm ngăn ngừa hành vi gian lận về đo lường trong kinh
doanh xăng - dầu. Ngoài ra, thực hiện khảo sát và chuẩn hóa cột đo xăng dầu theo
Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.
Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng
gói sẵn của trên 08 DN.
Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN
ISO/IEC 17025:2007 trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm.
8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đã tiến hành thanh tra đối với 1.813 cơ sở trong lĩnh vực TCĐLCL, đề tài, dự án,
ATBX,…, có 415 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền 2.773.204.000 đồng.
Thanh tra Sở đã tổ chức các cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống
tham nhũng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.
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Ngoài ra, còn tham gia với các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng hàng hóa,
ATVSTP, xăng dầu,...
Tiếp nhận và xử lý 14 đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý 05 hồ sơ vi phạm hành chính với
số tiền 4.800.000 đồng.
9. Kết quả hoạt động sự nghiệp
9.1. Hoạt động Ứng dụng KH&CN
Các đơn vị sự nghiệp (như Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Trung tâm CNSH,...) ở các
địa phương đã đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật như: tiếp
tục thực hiện cấy chuyền, lưu giữ chủng, loài nấm và vi sinh; thu thập, bổ sung loài nấm
ăn, nấm dược liệu và giống mới (rau, hoa, cây ăn quả...), nhân giống bằng phương pháp
nuôi cấy mô và phát triển các giống rau, hoa có giá trị kinh tế cao; tổ chức đào tạo tập
huấn CGCN về nông nghiệp cho các tổ chức, đơn vị và người dân. Triển khai các hoạt
động giám sát môi trường, thẩm định thiết bị X-quang y tế,...
Hoạt động sản xuất cây giống: đã sản xuất và cung cấp cho thị trường
287.000 cây giống các loại, 4.540 kg nấm ăn, nấm dược liệu cho nông dân và DN trong tỉnh
đặt hàng.
Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp nhà nước: trên 90 nhiệm vụ
KH&CN các cấp. Xây dựng phần mềm phục vụ công tác thống kê lưu trữ nhiệm vụ
KH&CN.
Thực hiện dự án đầu tư tiềm lực tiềm lực cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN.
9.2. Hoạt động thông tin và thống kê KH&CN
Xuất bản Thông tin KH&CN 135 số, phát hành 13.000 ấn phẩm KH&CN, xuất bản
12 số tạp chí KH&CN, 15 số Tạp chí Khoa học và Sáng tạo,12 số chuyên đề về KH&CN,
72 số bản tin KH&CN, 12 bản tin TBT, 08 bản tin KH&CN và DN, cập nhật hơn 1.800 tin
bài về KH&CN. Phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình 104 chuyên mục về KH&CN.
Chọn lọc 125/120 tài liệu bao gồm các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các tổng luận;
311 quy trình, hướng dẫn kỹ thuật đưa vào thư viện điện tử.
Hoàn thành công tác thống kê về KH&CN định kỳ hàng năm. Tổ chức tuyên truyền,
xuất bản bản tin, phóng sự chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.
Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Tổ
chức các đoàn tham gia Techmart, Hội nghị kết nối cung cầu do Bộ KH&CN tổ chức.
9.3. Hoạt động TCĐLCL
Hoạt động Phân tích và Kiểm nghiệm: đã phân tích 13.824 mẫu; chứng nhận chất
lượng sản phẩm: 47 mẫu; chứng nhận VietGAP 90 đơn vị.
Tư vấn hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2008 cho 17 cơ quan hành chính nhà nước, 2 HTX, 1 Công ty tư nhân và
3 đơn vị.
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Kiểm định đối chứng 6.540 công tơ điện 1 pha; 218 công tơ điện 3 pha. Kiểm định,
hiệu chỉnh 58.850 lượt phương tiện.
Triển khai các HTQLCL tại đơn vị như ISO 9001:2008; ISO/IEC 17025:2005;
TCVN ISO/IEC 17065:2013.
9.4. Hoạt động lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng đề án thành lập “Khu Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Lâm Đồng” gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước
khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, CNSH, tiết
kiệm năng lượng.
10. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, TP thuộc các tỉnh trong Vùng đều thành lập và
kiện toàn Hội đồng tư vấn KH&CN, phân công trực tiếp 01 Phó chủ tịch UBND cấp
huyện phụ trách chỉ đạo hoạt động KH&CN. Phòng Kinh tế TP, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng các huyện đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp
UBND cấp huyện QLNN về KH&CN trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
Công tác QLNN hoạt động KH&CN cấp huyện từng bước đi vào nề nếp; việc tổ chức
xét duyệt, triển khai và nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN cơ bản đúng quy định.
Số lượng và chất lượng các nhiệm vụ KH&CN được triển khai, chuyển giao cho cấp
huyện tăng so với những năm trước. Các đề tài, dự án khoa học cấp huyện đã bám sát
kế hoạch phát triển KT-XH địa phương, chú trọng xây dựng các mô hình áp dụng tiến
bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống của bà con nông dân tại địa phương. Các đề
tài, dự án KH&CN đã có những thành công nhất định, bước đầu phát huy hiệu quả, góp
phần định hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.
Với nguồn kinh phí không nhiều nhưng do được đầu tư đúng đối tượng và địa chỉ,
tránh lãng phí, mang lại hiệu quả kinh tế, có sức lan tỏa được nhiều nông dân tìm hiểu,
làm theo. Nhiều dự án làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu trong nhân dân, tạo thành
vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa, đồng thời khẳng định được tính bền vững của
các mô hình góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách ở địa phương. Các huyện
đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ bản để nhân rộng các kết quả đề tài, dự án
KH&CN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.
Các huyện đã chú trọng trong công tác xác lập, bảo hộ và phát triển thương hiệu các
sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Hàng năm, các huyện đã phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển thực
hiện công tác QLNN về TCĐLCL, SHTT, ATBX hạt nhân, thanh, kiểm tra việc chấp hành
quy định pháp luật trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn. Phối hợp với Ban quản lý chợ
duy trì hoạt động của các trạm cân đối chứng cũng được quan tâm thực hiện.
Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN được tăng cường. Việc
xây dựng, duy trì hoạt động điểm thông tin KH&CN cấp xã được các huyện quan tâm
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đầu tư tạo điều kiện cho người dân tiếp cận kịp thời các thông tin, các mô hình sản xuất
hiệu quả để học hỏi và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
11. Về hoạt động Quỹ phát triển KH&CN
Quỹ phát triển KH&CN đã triển khai ở các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk,
Kon Tum, Lâm Đồng (tỉnh Gia Lai đang tiến hành thành lập Quỹ phát triển KH&CN).
Tổng kinh phí các Quỹ phát triển KH&CN trên 40 tỷ đồng, đã triển khai cho 15 đơn
vị thực hiện vay vốn.
Một số đơn vị đến nay vẫn chưa thành lập Quỹ phát triển KH&CN do còn khó khăn
về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất cũng như việc huy động vốn để thành lập Quỹ.
12. Về các hoạt động liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế
Hợp tác với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu tại các địa phương, các Trường
đại học trong hệ thống Đại học Quốc gia, các Viện trong hệ thống Viện Hàn lâm để thực
hiện các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh và các nhiệm vụ cấp Nhà nước.
Cung cấp thông tin trong lĩnh vực KH&CN cho các DN, tổ chức quốc tế đến tìm hiểu
cơ hội đầu tư tại các tỉnh trong khu vực.
Tham gia ký kết các hợp tác với các Viện, Trường trong và ngoài nước, ký kết hợp
tác với các tỉnh của các nước trên thế giới như Lào, Campuchia, Bỉ, Hàn Quốc,...
Ký kết hợp tác về KH&CN với các tỉnh trong khu vực, về đào tạo nguồn nhân lực
KH&CN, công tác quản lý KH&CN, nghiên cứu chuyển giao, trao đổi về công nghệ,...
Liên kết với các Sở KH&CN 63 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện việc trao đổi
thông tin về các lĩnh vực KH&CN thông qua các báo cáo định kỳ, bản tin KH&CN, các
chương trình thông tin - thống kê CSDL KH&CN do Bộ KH&CN triển khai.
Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN liên tỉnh đối với những vấn đề khoa học cùng quan
tâm như tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa cùng phối hợp đề xuất và được
Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện đề tài cấp Nhà nước mang tính liên vùng về khai
thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận Lâm Đồng - Khánh Hòa.
Tổ chức các hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài
nước, tham gia các chuyến công tác nước ngoài do tỉnh, Bộ KH&CN tổ chức. Hợp tác
với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực KH&CN để thúc đẩy sự phát triển
của các tỉnh, TP trong khu vực.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch
Nhìn chung, công tác QLNN về KH&CN được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu
quả, hiệu lực quản lý trên địa bàn các tỉnh trong Vùng. Hoạt động thanh tra đã bám sát
nhiệm vụ và chức năng QLNN, đã tổ chức và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải
quyết kịp thời đơn thư khiếu nại. Hoạt động QLNN trên lĩnh vực khoa học, TCĐLCL,
công nghệ, SHTT, thông tin thống kê,... đã được chủ động triển khai và mang lại hiệu
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quả nhất định. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác
quản lý điều hành trong lĩnh vực quản lý KH&CN.
Nhiệm vụ kế hoạch KH&CN 2 năm 2015-2016 được triển khai đảm bảo theo kế
hoạch đã phê duyệt. Công tác xét duyệt, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, đăng ký kết
quả được thực hiện đúng quy định. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh các quy định về quản
lý nhiệm vụ KH&CN theo yêu cầu thực tiễn trình UBND các tỉnh phê duyệt. Các chuyên
gia của các Viện, Trường tại các tỉnh và trong Vùng tích cực tham gia các hội đồng tư
vấn giúp việc triển khai các nhiệm vụ được thuận lợi.
Việc triển khai cơ chế quản lý theo quy định mới góp phần tăng cường trách nhiệm
của các Sở, ngành, địa phương về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu,
nâng cao chất lượng nghiên cứu, hạn chế chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN; quy định trách nhiệm triển khai ứng dụng vào thực tiễn sau nghiệm thu của
đơn vị đề xuất đặt hàng, đơn vị chủ trì, giúp việc quản lý nhiệm vụ KH&CN của các tỉnh,
TP tiếp tục đi vào nề nếp, hợp lý và khoa học hơn.
Hoạt động sáng kiến, sáng tạo được thực hiện ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Chất
lượng các sáng kiến, sáng tạo ngày càng nâng cao. Hoạt động xét tặng Giải thưởng
KH&CN cấp tỉnh đã được nhiều tỉnh, TP quan tâm thực hiện. Việc xem xét đề xuất các
công trình tham gia các Giải thưởng quốc gia được chú trọng.
Hoạt động sự nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ KH&CN; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN tiếp tục
được đẩy mạnh ở cấp huyện, TP và ngày càng bám sát vào thực tiễn phát triển KT-XH
của các địa phương.
2. Khó khăn, tồn tại
Nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng KH&CN trong các cấp, ngành, địa
phương, các tổ chức và DN vẫn còn hạn chế. Nhiều DN chưa nhận thức đúng tầm quan
trọng và tính tất yếu phải đổi mới công nghệ trong quá trình cạnh tranh và hội nhập kinh
tế quốc tế. Nguồn nhân lực KH&CN, nhất là nhân lực sau đại học không đồng đều. Đội
ngũ cán bộ KH&CN có trình độ chuyên môn sâu còn thiếu.
Việc tổ chức triển khai Quỹ phát triển KH&CN ở nhiều tỉnh còn lúng túng; nhiều tỉnh
còn gặp khó khăn trong việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN. Quỹ phát triển KH&CN
của DN còn khiêm tốn.
Chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ của Nhà
nước chưa thật sự cụ thể, chưa có cơ chế phù hợp để chính sách của Nhà nước và DN
gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau phát triển về KH&CN, nhất là việc bảo hộ quyền SHTT trong
nước còn hạn chế.
Công tác phối hợp trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng KH&CN ở các Sở, ban,
ngành, địa phương còn lúng túng. Còn thiếu các nhiệm vụ KH&CN quy mô lớn, giải
quyết những vấn đề quan trọng và mang tính đột phá trong phát triển KT-XH. Việc
chuyển giao ứng dụng, nhân rộng kết quả một số đề tài, dự án KH&CN vào sản xuất và
đời sống còn hạn chế và chậm.
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Nhiệm vụ KH&CN chủ yếu là hoạt động nghiên cứu ứng dụng từ nguồn ngân sách
Nhà nước, chưa thu hút được nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là các DN
chưa chú trọng và đầu tư cho KH&CN, đổi mới công nghệ, chưa quan tâm đúng mức
trong việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất. Ngân sách Nhà nước phân bổ cho
hoạt động KH&CN còn hạn hẹp, chưa đảm bảo theo kịp với chủ trương, nghị quyết của
các cấp đã quy định.
Triển khai Dự án Tổ hợp Không gian khoa học còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn về
thủ tục.
Các địa phương còn lúng túng trong triển khai một số chỉ tiêu phát triển KH&CN theo
Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Chương trình khởi nghiệp,... do
thiếu các hướng dẫn cụ thể.
Thị trường KH&CN chưa phát triển, chưa tạo động lực cho các tổ chức KH&CN, DN
KH&CN phát triển. Công tác phát triển thị trường KH&CN còn thiếu những quy định,
hướng dẫn cụ thể từ Bộ KH&CN. Công tác thẩm định công nghệ, đánh giá trình độ công
nghệ còn lúng túng.
Quản lý TCĐLCL chưa thật sự đáp ứng yêu cầu cuộc sống và hội nhập kinh tế quốc tế.
Cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN còn nghèo
nàn, chưa đủ năng lực thực hiện đề án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Kinh phí Nhà nước đầu tư
phát triển tiềm lực KH&CN còn quá thấp. Các dự án thuộc Đề án nâng cao năng lực
của các đơn vị sự nghiệp chậm triển khai, không được bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện
theo tiến độ của Đề án.
Hoạt động KHCN ở cấp cơ sở còn gặp nhiều khó khăn cả về kinh phí cũng như biên
chế con người. Hoạt động KH&CN cấp huyện và một số ngành, DN chưa được quan
tâm đúng mức, thiếu cán bộ chuyên trách về KH&CN cấp huyện.
3. Nguyên nhân
Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển
KH&CN chưa thật đầy đủ, chưa coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; chưa bố trí cán bộ
lãnh đạo có đủ thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo công tác KH&CN.
Một số cấp, ngành, đơn vị chưa nhận thức hết vai trò của KH&CN. Kế hoạch phát
triển KT-XH của tỉnh và các ngành, địa phương ít chú trọng đến các giải pháp về
KH&CN cũng như bố trí nguồn tài chính để đầu tư phát triển KH&CN.
Chất lượng nhân lực KH&CN còn hạn chế, phân bố không đồng đều, năng lực của
đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN các cấp còn hạn chế. Chưa có sự gắn kết, phối hợp
chặt chẽ giữa các Viện, Trường TW và các tổ chức KH&CN tại địa phương trong các
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, triển khai.
Còn thiếu các văn bản hướng dẫn của cấp trên về cơ chế hoạt động của Quỹ phát
triển KH&CN, về tăng cường tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập.
Thiếu cơ chế triển khai chuyển giao ứng dụng kết quả các đề tài, dự án ứng dụng vào
sản xuất và đời sống, mặt khác, việc bố trí kinh phí ứng dụng, nhân rộng còn hạn hẹp.
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Đầu tư cho phát triển KH&CN chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách, mức đầu tư còn thấp
nhưng triển khai dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm nên chưa đủ lực để tạo nên
những đột phá trong nghiên cứu và triển khai.
Công tác xã hội hóa KH&CN chưa đáp ứng yêu cầu. Mức đầu tư của các DN cho
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn thấp. Hoạt động nghiên cứu khoa
học và ứng dụng công nghệ trong các DN còn hạn chế, nhỏ lẻ, chưa có cơ chế khuyến
khích đẩy mạnh.
Hoạt động quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ hiện vẫn đang là một
lĩnh vực mới mẻ và phức tạp; bộ máy QLNN về công nghệ tại địa phương còn thiếu về
nhân lực, đa phần DN chưa thực sự quan tâm.
Việc xây dựng phương án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN
công lập thuộc tỉnh còn vướng do văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành ở TW chưa
thật đầy đủ.
Chưa hình thành mạng lưới các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh, thiếu các tổ chức
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, số lượng cán bộ làm
công tác KH&CN còn hạn chế,... đã ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, chuyển giao
các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống.
III. CÁC ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN
2017-2020
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về KH&CN
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ của các cấp chính quyền về vai trò
của KH&CN, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN phục vụ
sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập
quốc tế.
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về KH&CN. Tuyên truyền đến các DN về SHTT, đẩy mạnh phong
trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tuyên truyền các quy định về TCĐLCL.
- Tăng cường hoạt động truyền thông KH&CN gắn kết giữa cơ quan quản lý về
KH&CN với cơ quan thông tin, báo chí.
2. Đổi mới cơ chế và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về KH&CN
2.1. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính
- Tăng cường công tác QLNN về KH&CN: kịp thời tham mưu cho UBND các tỉnh ban
hành các VBQPPL theo tinh thần đổi mới của Luật KH&CN năm 2013 và Nghị quyết,
văn bản liên quan phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban
chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” giai đoạn
2016-2020.
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- Triển khai cơ chế khoán chi, áp dụng hiệu quả định mức tài chính phù hợp quy mô,
tính chất nhiệm vụ KH&CN ở địa phương.
- Xây dựng quy định về phân bổ ngân sách sự nghiệp KH&CN, ngân sách đầu tư
phát triển cho KH&CN theo hướng đổi mới, nâng cao trách nhiệm và quyền hạn cho cơ
quan QLNN về KH&CN, đảm bảo mức phân bổ 2% GDP vào năm 2020.
- Tăng cường năng lực Quỹ phát triển KH&CN. Hỗ trợ DN thành lập quỹ KH&CN,
ứng dụng KH&CN cho hoạt động đổi mới và phát triển.
2.2. Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN
- Củng cố, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức KH&CN công lập theo hướng mỗi
ngành, mỗi lĩnh vực có những đơn vị trọng điểm đủ sức giải quyết những nhiệm vụ
KH&CN của ngành, lĩnh vực; bảo đảm chức năng, nhiệm vụ không chồng chéo, mang
tính mạng lưới và hệ thống để phát huy sức mạnh.
- Thực hiện tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP về tự chủ của các đơn vị sự
nghiệp KH&CN công lập. Thay đổi cơ chế đầu tư ngân sách theo nhiệm vụ Nhà nước
giao, thay cho theo chỉ tiêu biên chế. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang
thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN.
- Khuyến khích thành lập các DN KH&CN và thành lập Quỹ phát triển KH&CN của
DN để huy động nguồn vốn DN đầu tư phát triển KH&CN. Triển khai mô hình hợp tác
nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực giữa Nhà nước
và DN.
- Hỗ trợ các DN tham gia các Chương trình quốc gia: Chương trình phát triển sản
phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến
năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; các Chương trình
hỗ trợ DN về KH&CN tại các địa phương.
2.3. Đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử dụng
và trọng dụng cán bộ KH&CN
- Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
- Rà soát, cụ thể hóa thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN theo
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP; chính sách thu hút nhân tài KH&CN từ nước ngoài theo
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP. Xây dựng chính sách đào tạo, phát triển và sử dụng
các tài năng trẻ từ trường phổ thông, cao đẳng, đại học bổ sung nguồn nhân lực chất
lượng cao.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo từ các trường
đại học trong và ngoài nước; có biện pháp thu hút, tập hợp các chuyên gia đầu đàn về
KH&CN đang sống và làm việc trên địa bàn nhằm phục vụ phát triển KT-XH.
2.4. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy QLNN về KH&CN
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy QLNN về KH&CN các cấp theo hướng tinh gọn, tập trung
và hiệu quả. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu
cầu trong công tác QLNN về KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN.
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- Tăng cường tiềm lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLNN về TCĐLCL, SHTT,
ATBX hạt nhân,…
- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN các cấp. Đào tạo nâng
cao năng lực quản lý KH&CN cho cán bộ quản lý ở các Sở, ngành, địa phương.
2.5. Phát huy vai trò các tổ chức xã hội trong hoạt động KHCN
- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động xung kích vào
KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đoàn Thanh niên, hỗ trợ các Hội thi, Cuộc
thi về sáng tạo KH&CN.
- Phát huy vai trò của Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật trong hoạt động tư vấn,
phản biện xã hội; các tổ chức, cá nhân trong phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật, ứng
dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống.
3. Triển khai các nghiên cứu KH&CN
Tập trung nghiên cứu phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, lợi thế của các địa
phương theo chuỗi giá trị sản phẩm.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nhất là trong phát triển nông nghiệp an
toàn, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên các nhiệm
vụ nghiên cứu triển khai phục vụ trực tiếp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển
KT-XH của địa phương;
Tăng cường ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ bảo vệ môi trường, tài nguyên
thiên nhiên.
Đẩy mạnh nghiên cứu KHXHNV phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách trong phát
triển KTX-XH của các địa phương.
4. Tăng cường tiềm lực KH&CN
- Tập trung đầu tư tiềm lực KH&CN cho các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN triển khai
các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực.
- Triển khai thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các tỉnh
trong khu vực.
- Đầu tư hạ tầng thông tin và thống kê KH&CN. Thực hiện kết nối thông tin KH&CN
trong nước và quốc tế phục vụ hoạt động nghiên cứu triển khai và ứng dụng KH&CN
trong vùng.
5. Phát triển thị trường, hỗ trợ DN về KH&CN
- Tăng cường hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ, sản xuất
sản phẩm mới, áp dụng HTQLCL tiên tiến, bảo hộ quyền SHTT, phát triển thương hiệu.
- Hỗ trợ đổi mới công nghệ, tài sản trí tuệ, phát triển thương hiệu theo Quyết định
của UBND các tỉnh, TP phê duyệt Chương trình hỗ trợ về KH&CN cho DN trên địa bàn
tỉnh, TP giai đoạn 2016-2020.
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- Xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động đổi mới
công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 phê
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
Khuyến khích các địa phương phát triển các loại hình vườn ươm công nghệ và hỗ trợ
khởi nghiệp sáng tạo; gắn các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với phát triển
các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của địa phương.
- Phát triển các hoạt động thúc đẩy thị trường công nghệ: phổ biến thông tin KH&CN,
tư vấn chuyển giao, đánh giá công nghệ, các dịch vụ KH&CN. Xây dựng các chính sách
thúc đẩy ươm tạo công nghệ và khởi nghiệp của tỉnh. Phát triển các hoạt động ươm tạo
công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN trong các viện, trường
trên địa bàn.
- Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối
giao thương, kết nối cung - cầu công nghệ trên Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị.
- Hỗ trợ DN áp dụng các công cụ quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn tiên tiến phù
hợp yêu cầu thị trường và hội nhập quốc tế nhằm phát triển cộng đồng khởi nghiệp và
hỗ trợ ươm tạo DN.
6. Hợp tác về KH&CN
- Hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và nước ngoài trên
lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo nhân lực KH&CN. Xây dựng và đảm bảo
thực hiện các kế hoạch hợp tác quốc tế về KH&CN hiệu quả, gắn với các chương trình
KH&CN phục vụ phát triển KT-XH của Vùng.
- Tham mưu cơ chế hợp tác theo các chương trình, kế hoạch KH&CN, phát huy thế
mạnh của các địa phương trong Vùng.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển KH&CN với các đơn
vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, TP; trong đó chú trọng các chương trình hợp tác với Viện
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
- Chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin về các chương trình, dự án hợp tác quốc tế
về KH&CN của Chính phủ, Bộ, ngành, các viện nghiên cứu để đề xuất triển khai các
hợp phần công việc phù hợp.
- Mở rộng hợp tác với các DN nước ngoài đầu tư vào địa phương để cùng tham gia
phát triển KH&CN. Tăng cường các dự án thu hút các nguồn vốn TW, các dự án liên
tỉnh, liên vùng, xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN. Tăng cường khai thác
các nguồn vốn từ hợp tác quốc tế cho phát triển KH&CN và thực hiện tốt Chương trình
hợp tác KH&CN với 5 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
- Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, triển lãm giới
thiệu các thành tựu KH&CN mới, tiên tiến trong và ngoài nước. Hợp tác quốc tế trong
các lĩnh vực, thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao.
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PHUÏ LUÏC BAÙO CAÙO SOÁ LIEÄU HOAÏT ÑOÄNG
KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ
VAØ TAÂY NGUYEÂN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên đơn vị

Số lượng

1

Sở KH&CN Bình Định

16

2

Sở KH&CN Đắk Nông

9

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

17

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

16

5

Sở KH&CN Gia Lai

05

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

19

7

Sở KH&CN Kon Tum

13

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

09

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

08

10

Sở KH&CN Phú Yên

10

11

Sở KH&CN Quảng Nam

11

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

06

TỔNG CỘNG

139

Phụ lục 2: Nguồn nhân lực của Sở KH&CN
Đơn vị tính: người
STT

Tên đơn vị

Số cán bộ
(Hưởng lương ngân sách khoa học)
Tổng số

Trên Đại học

Đại học

Khác

30

87

21

1

Sở KH&CN Bình Định

138

2

Sở KH&CN Đắk Nông

68

5

52

11

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

72

13

59

0

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

133

44

68

21

5

Sở KH&CN Gia Lai

69

16

50

3

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

74

17

51

6

7

Sở KH&CN Kon Tum

57

9

36

12

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

108

15

76

17

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

63

11

44

8

10

Sở KH&CN Phú Yên

93

16

56

21

11

Sở KH&CN Quảng Nam

74

13

45

16

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

74

11

51

12

1.023

200

675

148

TỔNG CỘNG
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Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN năm 2015-2016
Đơn vị tính: triệu đồng
Kinh phí đầu tư
phát triển
STT

Tên đơn vị

TW
thông
báo

Thực
hiện

Kinh phí sự nghiệp
TW
thông
báo

UBND
tỉnh/TP
đã phân
bổ

Thực
hiện

1

Sở KH&CN Bình Định

2

Sở KH&CN Đắk Nông

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

28.000

55.979

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

96.000 116.313 68.753

68.753

5

Sở KH&CN Gia Lai

27.000

26.950 43.769

43.769 37.255

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

65.000

4.736 43.547

46.643 25.840

7

Sở KH&CN Kon Tum

15.660

15.280 28.121

18.121 15.280

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

24.319

19.713

10

Sở KH&CN Phú Yên

19.070

19.070 33.819

33.358

11

Sở KH&CN Quảng Nam

35.337

46.717 46.618

46.717 46.658

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

80.093

13.500 43.240

34.298

Kinh phí quản lý
nhà nước
Phẩn
bổ

Thực
hiện

59.218
41.000

0

13.175 20.844

0 43.566

18.175 18.781

38.662 34.837 10.226
5.065

9.909

5.065

Phụ lục 4: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia có kinh phí TW
hỗ trợ
(Các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm thực hiện tại địa phương, Chương trình NTMN,
dự án sản xuất thử nghiệm, Nghị định thư, đề tài độc lập,...)
Kinh phí (triệu đồng)
STT

Tên đơn vị

Số nhiệm vụ

TW hỗ trợ

Ghi chú

Kinh phí
địa phương

1

Sở KH&CN Bình Định

01

18.100

2

Sở KH&CN Đắk Nông

04

7.900

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

10

45.016

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

05

13.670

9.372,1

5

Sở KH&CN Gia Lai

01

1.650

2.250

NTMN

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

03

5.870

3.162

NTMN

7

Sở KH&CN Kon Tum

02

4.300

11.339,30

NTMN

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

5

13.385

2.110

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

5

12.213,25

2.909,79

10

Sở KH&CN Phú Yên

8

37.005

2.427

NTMN: 03, CT 68: 02;
CT trọng điểm: 02; ĐTĐL: 01

11

Sở KH&CN Quảng Nam

3

8.590

3.565

NTMN

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

2

3.980

1.515

NTMN

2.890,76

NTMN
NTMN: 06, SXTN: 02,
ĐTĐL: 02
NTMN: 04; CT TKNL: 01

NTMN: 04, Quỹ gen: 01
NTMN: 03, CT 68: 01,
Quỹ gen: 01
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Phụ lục 5: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/TP quản lý trong
năm 2016
Số lượng các đề tài/dự án cấp tỉnh/TP phân theo lĩnh vực
STT

Tên đơn vị

Khoa học
tự nhiên

Khoa học kỹ thuật
và công nghệ

Khoa học
y dược

Khoa học
nông nghiệp

KHXHNV

Tổng số

1

Sở KH&CN Bình Định

0

5

10

7

4

26

2

Sở KH&CN Đắk Nông

4

1

1

10

13

30

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

0

6

3

21

6

36

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

04

23

10

04

09

50

5

Sở KH&CN Gia Lai

03

01

03

10

07

24

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

17

15

12

13

18

75

7

Sở KH&CN Kon Tum

4

5

1

22

5

37

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

2

2

18

6

28

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

09

08

03

17

08

45

10

Sở KH&CN Phú Yên

1

7

2

5

5

20

11

Sở KH&CN Quảng Nam

05

17

08

23

17

70

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi
TỔNG CỘNG

3

4

3

27

10

47

52

94

56

117

108

448

Phụ lục 6: Một số kết quả nổi bật giai đoạn 2015-2016
STT

Tên đơn vị

Tên một số kết quả

1

Sở KH&CN Bình Định

- Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm Lươn đồng
(Monopterus albus, Zuiew 1793) tại Bình Định
- Đánh giá hiệu quả của thuốc Soli-Medon 40 (BIDIPHAR) trong hỗ trợ điều trị một số
bệnh ung thư tại Bệnh viện Thống Nhất
- Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào
khu neo trú bão của tàu thuyền ở cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

2

Sở KH&CN Đắk Nông

- Mô hình thâm canh cà phê vối tổng hợp
- Mô hình cải tạo đàn bò địa phương theo hướng chất lượng cao
- Mô hình nuôi trồng nấm thương phẩm tập trung theo hướng công nghiệp

Sở KH&CN Đắk Lắk

- Nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền liên hoàn sản xuất chế biến ca cao quả tươi
thành bơ, bột ca cao và chocolate
- Ứng dụng mô hình nuôi cá Chạch bùn và đề xuất phương pháp sinh sản nhân tạo
cá Chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) tại tỉnh Đắk Lắk
- Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) tại Đắk Lắk

Sở KH&CN Đà Nẵng

- Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ trắng New Zealand trên địa bàn huyện Hòa Vang
- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất hoa chậu, hoa thảm
phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái bền vững cho TP. Đà Nẵng
- Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất lan Hồ điệp quy mô
công nghiệp tại Đà Nẵng
- Đánh giá hiệu quả điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp trong vòng 4,5 giờ đầu bằng
thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch Alteplase
- Văn xuôi kháng chiến Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1945-1954

Sở KH&CN Gia Lai

- Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi cá Tầm trong lồng hồ chứa Vĩnh
Sơn C, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
- Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế
biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai
- Ứng dụng giải pháp kỹ thuật và công nghệ làm đường nông thôn bằng vật liệu đất
tại chỗ gia cố xi măng kết hợp phụ gia DZ33 làm móng, mặt phủ vữa nhựa đường
ở tỉnh Gia Lai
- Bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

3

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

25

Sở KH&CN Khánh Hòa

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá chim vây vàng
- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu
hài Lutraria rhynchaena Jonas 1844 tại Khánh Hòa
- Hoàn thiện và CGCN nghề lưới rê hỗn hợp cho đội tàu lưới rê khơi tỉnh Khánh Hòa
- CGCN sản xuất giống cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Khánh
Hòa
- Hoàn thiện và CGCN khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy vùng ven biển Khánh
Hòa

Sở KH&CN Kon Tum

- Nghiên cứu mở rộng mô hình sản xuất một số loài rau, hoa và tuyển chọn thêm
một số đối tượng mới có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sinh thái tại huyện Kon
Plong
- Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè phù hợp với đặc điểm sinh thái ở
vùng Đông Trường Sơn của tỉnh Kon Tum.
- Nghiên cứu thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất tỉnh Kon Tum, các giải pháp
phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất gây ra để phát triển bền
vững về KT-XH, môi trường tỉnh Kon Tum
- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc
Bana ở tỉnh Kon Tum
- Nghiên cứu phát triển một số giống lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- Đánh giá tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan đến nguy cơ nhiễm HPV ở phụ nữ
trong độ tuổi 18-60 tại tỉnh Kon Tum

Sở KH&CN Lâm Đồng

- Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học tổng hợp trong phòng trừ sâu, bệnh
hại, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Lâm Đồng
- Xây dựng mô hình ứng dụng và CGCN để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi
tằm ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
- Nghiên cứu tác nhân gây bệnh do ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn trên cá giống và
trứng của cá Hồi và cá Tầm tại Lâm Đồng
- Nghiên cứu nuôi cấy nấm Đông trùng hạ thảo tại Lâm Đồng
- Đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm
Đồng

Sở KH&CN Ninh Thuận

- Giải pháp giảm thiểu tác động từ các hoạt động sản xuất muối đến môi trường và
các giải pháp khắc phục nhiễm mặn tại đồng muối Quán Thẻ
- Mô hình nông lâm kết hợp từ kết quả nghiên cứu Đề tài “Đánh giá thực trạng và
nghiên cứu phát triển các mô hình nông lâm kết hợp, bền vững tại khu vực miền núi
tỉnh Ninh Thuận”
- Quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm hàu đầm Nại và hàu Thái Bình
Dương tại Ninh Thuận
- Quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP

Sở KH&CN Phú Yên

- Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn ngắn ngày và kỹ thuật thâm canh, rải vụ nhằm
phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Phú Yên
- Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu
theo hướng công nghiệp tại tỉnh Phú Yên

Sở KH&CN Quảng Nam

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo vệ bờ biển, cửa sông phục vụ quản lý,
phát triển bền vững vùng ven biển tỉnh Quảng Nam
- Nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi tỉnh
Quảng Nam
- Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng
cao tại tỉnh Quảng Nam

Sở KH&CN Quảng Ngãi

- Mô hình canh tác tỏi ở Lý Sơn theo hướng bền vững
- Mô hình thâm canh mía theo phương thức tiểu bậc thang
- Mô hình thâm canh mía theo đường đồng mức
- Mô hình trồng nấm Sò và nấm Linh chi
- Mô hình sản xuất lúa trên đất dồn điền - đổi thửa
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Phụ lục 7: Biểu số liệu về công tác quản lý công nghệ
Nội dung công việc
STT

Tên đơn vị

Thẩm định
dự án đầu tư

Thẩm định hợp
đồng CGCN

Giám định
công nghệ

Đánh giá trình độ
công nghệ

1

Sở KH&CN Bình Định

05

-

-

-

2

Sở KH&CN Đắk Nông

01

-

-

-

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

16

-

-

-

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

-

-

-

100

5

Sở KH&CN Gia Lai

-

-

-

-

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

-

-

-

-

7

Sở KH&CN Kon Tum

48

-

-

-

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

05

-

-

-

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

10

-

-

-

10

Sở KH&CN Phú Yên

04

-

1

-

11

Sở KH&CN Quảng Nam

08

-

-

-

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

28

-

-

-

Phụ lục 8: Biểu số liệu về công tác quản lý ATBX
Nội dung công việc
STT

Tên đơn vị

Số lượng thiết bị
bức xạ có trên địa bàn

Hướng dẫn
hồ sơ cấp
phép cho các
cơ sở

Thẩm định,
cấp phép hoạt động
cho các cơ sở
đạt tiêu chuẩn ATBX

Trong
y tế

Trong
công nghiệp

100

02

-

Số thiết bị
được gắn chíp

1

Sở KH&CN Bình Định

28

28

2

Sở KH&CN Đắk Nông

23

23

52

10

-

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

40

40

101

01

-

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

65

65

171

51

-

5

Sở KH&CN Gia Lai

36

36

75

05

-

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

59

12

107

49

7

Sở KH&CN Kon Tum

18

17

17

-

-

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

42

38

81

42

-

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

15

15

40

01

-

10

Sở KH&CN Phú Yên

36

36

54

08

-

11

Sở KH&CN Quảng Nam

30

29

90

08

-

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

25

25

50

70

-

TỔNG CỘNG

417

364

938
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Phụ lục 9: Số liệu thống kê về SHTT, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (CTKT) và
thông tin KH&CN
Nội dung công việc
Hoạt động SHTT

STT

Tên đơn vị

Số
đơn
đăng
ký

Số
văn
bằng
được
cấp

Số
sáng
kiến,
CTKT
được
công
nhận

Hoạt động thông tin

Số sáng kiến,
CTKT được
ngân sách
nhà nước hỗ
trợ phát triển

Số ấn phẩm
thông tin phát hành

Kết quả khác

1

Sở KH&CN Bình Định

178

102

302

-

3.000 cuốn

-

2

Sở KH&CN Đắk Nông

20

10

-

-

08 tập san

-

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

72

34

401

18

35

-

- 12 số chuyên đề nông
12 số Tạp chí Khoa
nghiệp (số lượng 2.400 cuốn)
học và Phát triển
- 12 số chuyên đề KH&CN
(số lượng 2.950 cuốn)
(số lượng 2.400 cuốn)

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

944

441

-

5

Sở KH&CN Gia Lai

65

18

-

-

06 số với 6000 bản

-

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

367

100

-

-

12

05 số phóng sự về hoạt động
KH&CN được phát trên đài
Phát thanh Truyền hình

7

Sở KH&CN Kon Tum

-

-

82

0

8 số (3.600 bản)
24 số (8.600 bản)

12 số chuyên mục trên sóng
truyền hình Kon Tum

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

-

-

11

-

12 số (8.400 bản)
8 số ( 5.600 bản)
24 số (48.000 bản)

125 tài liệu; 311 quy trình,
hướng dẫn kỹ thuật vào thư
viện điện tử

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

40

26

185

-

13.000

84 bài báo khoa học, chuyên
trang thông tin trên báo, Đài
Ninh Thuận

10

Sở KH&CN Phú Yên

125

99

86

-

08

11

Sở KH&CN Quảng Nam

160

46

220

12

01 số/tháng
600 cuốn/số

-

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

110

80

-

-

12

-

20 bài báo khoa học,
24 bản tin khoa học
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Phụ lục 10: Số liệu về hoạt động TCĐLCL

Nội dung công việc
STT

Tên đơn vị

Số PTĐ được
kiểm định nhà nước

Số lượng mẫu
thử nghiệm

Số DN, đơn vị
hành chính được
áp dụng các HTQLCL
tiên tiến

Số tiêu chuẩn,
quy chuẩn
được công bố
áp dụng

57.219

249

170

15

1

Sở KH&CN Bình Định

2

Sở KH&CN Đắk Nông

21.657

57

-

-

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

150.064

375

74 (UBND cấp xã)

13

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

28.798

-

59

25

5

Sở KH&CN Gia Lai

13.292

2.411

53

01

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

16.536

2.796

277 (124 UBND cấp xã)

04

7

Sở KH&CN Kon Tum

5.581

2.377

46

8

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

7.814

6.169

77

2

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

53.918

960

116

2

10

Sở KH&CN Phú Yên

7.286

1.238

29

33

11

Sở KH&CN Quảng Nam

18.002

-

33

18

12

Sở KH&CN Quảng Ngãi

39.225

1.588

58

09

Phụ lục 11: Thống kê hoạt động thanh tra
Nội dung
STT

Tên đơn vị

Số cuộc
thanh tra trong năm

Số lượt đơn vị
được thanh tra

Số vụ vi phạm
phát hiện và xử lý

Số tiền xử phạt
(đồng)

1

Sở KH&CN Bình Định

-

11

15

120.338.000

2

Sở KH&CN Đắk Nông

-

08

39

185.325.330

3

Sở KH&CN Đắk Lắk

-

597

62

293.500.000

4

Sở KH&CN Đà Nẵng

5

Sở KH&CN Gia Lai

6

Sở KH&CN Khánh Hòa

7

Sở KH&CN Kon Tum

8

Sở KH&CN Lâm Đồng

9

Sở KH&CN Ninh Thuận

10
11
12

-

11

10

69.130.000

10

122

14

82.124.590

-

15

31

601.100.000

-

164

19

72.800.0000

18

656

86

340.061.532

-

10

05

15.800.000

Sở KH&CN Phú Yên

-

185

41

300.350.000

Sở KH&CN Quảng Nam

-

08

21

125.736.080

Sở KH&CN Quảng Ngãi

-

26

72

577.000.000
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ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN THOÂNG BAÙO KEÁT LUAÄN
HOÄI NGHÒ GIAO BAN KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ
CAÙC TÆNH VUØNG NAM TRUNG BOÄ VAØ TAÂY NGUYEÂN LAÀN THÖÙ XIII
Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Thực hiện các nội dung kết luận tại Thông báo sau giao ban Hội nghị KH&CN các tỉnh
Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIII (Thông báo số 2488/TB-BKHCN ngày
09/7/2015), các Sở KH&CN trong Vùng đã có nhiều cố gắng triển khai các nội dung đã
thống nhất trong Hội nghị và đạt được các kết quả như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để phù hợp với quy định
của Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tạo khuôn khổ pháp lý
đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương
Thực hiện Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cùng với
tinh thần đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KH&CN trong tình hình
mới, trong giai đoạn từ 2015-5/2017, các tỉnh/TP trong Vùng đã chủ động tích cực tham
mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 139 VBQPPL để sửa đổi, hoàn thiện hệ
thống cơ sở pháp lý liên quan đến lĩnh vực KH&CN phù hợp với những nội dung mới
của Luật KH&CN năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và phù hợp với đặc
thù riêng của từng địa phương.
Các văn bản trong giai đoạn này tập trung chủ yếu vào 6 nội dung:
- Ban hành Nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển KH&CN giai
đoạn 2016-2020 (Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk);
- Hoàn thiện các quy định trong các lĩnh vực quản lý KH&CN như: TCĐLCL, SHTT,
ATBX hạt nhân, thi đua - khen thưởng, thông tin, thống kê KH&CN,… (12 tỉnh, TP
trong Vùng);
- Ban hành các quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN (11 tỉnh, TP);
- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN (có 3 địa phương: Đà Nẵng, Quảng
Nam, Ninh Thuận);
- Quy định về điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN (có 4 địa phương:
Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk);
- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN và các đơn
vị trực thuộc Sở KH&CN (có 6 địa phương: Bình Định, Quảng Nam, Khánh Hòa,
Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum).
Đặc biệt tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quy định về “Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển
giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp” để đẩy mạnh phát triển lĩnh
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm gia tăng giá trị sản xuất trên cùng một
diện tích đất nông nghiệp.
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30

Bảng số liệu về tình hình ban hành các văn bản của các tỉnh, TP trong vùng giai đoạn 2015-5/2017

STT

1

Tỉnh,
TP

Đà Nẵng

Số
lượng
văn bản

Nội dung chính

16

- Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN;
- Hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng, ATBX hạt nhân…
- Chính sách hỗ trợ DN;
- Thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN.

2

Quảng Nam

11

- Nghị quyết về Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến 2025, tầm nhìn 2030;
- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc;
- Hoàn thiện quy định liên quan đến SHTT, hoạt động sáng kiến, các quy định về quản lý các
nhiệm vụ KH&CN, thông tin thống kê KH&CN;
- Quy định về hỗ trợ DN.

3

Quảng Ngãi

6

- Quy định quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án KH&CN.

4

Bình Định

16

- Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh và Hội đồng sáng kiến tỉnh;
- Quy định quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án KH&CN;
- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN

10

- Ban hành Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030;
- Quy định quản lý đề tài, dự án KH&CN;
- Hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực ATBX hạt nhân.

19

- Phê duyệt Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020;
- Hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng, sáng kiến, SHTT, TCĐLCL;
- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc;
- Các quy định liên quan đến quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án KH&CN.

8

- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở;
- Quy định quản lý đề tài, dự án KH&CN;
- Hỗ trợ DN;
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất
nông nghiệp.

5

6

7

Phú Yên

Khánh Hòa

Ninh Thuận

8

Đắk Lắk

17

- Nghị quyết về phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020;
- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc;
- Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển KH&CN;
- Hoàn thiện các quy định liên quan đến các lĩnh vực SHTT;
- Quy định quản lý đề tài, dự án KH&CN.

9

Đắk Nông

9

- Các quy định liên quan đến quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án KH&CN;
- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;
- Hoàn thiện các quy định liên quan đến các lĩnh SHTT, TCĐLCL.

5

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;
- Các quy định liên quan đến quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án KH&CN;
- Kiện toàn tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KH&CN;

10

Gia Lai

11

Kon Tum

10

- Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020;
- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị
trực thuộc;
- Hoàn thiện các quy định liên quan đến các lĩnh vực SHTT, TCĐLCL; ATBX hạt nhân,
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

12

Lâm Đồng

9

- Quy định quản lý đề tài, dự án KH&CN;
- Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tổng số
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Với việc ban hành các văn bản tập trung vào các nội dung chủ yếu nêu trên cho thấy
các địa phương đã quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng các VBQPPL tạo hành
lang pháp lý ngày một hoàn thiện hơn, phục vụ cho công tác QLNN trên các lĩnh vực
KH&CN, xây dựng các cơ chế chính sách để khuyến khích, thúc đẩy hỗ trợ DN ứng
dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất - kinh doanh.
2. Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách mới như cơ chế đặt hàng đối với
các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước, cấp kinh phí cho các nhiệm
vụ KH&CN theo cơ chế quỹ, đưa các Quỹ phát triển KH&CN đã thành lập vào hoạt
động; tăng tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN có khả năng thương mại hóa kết quả
Các địa phương đã nghiêm túc triển khai các nội dung trên, như cơ chế đặt hàng đối
với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước quy định trong Luật KH&CN
đã được triển khai rộng rãi cả 12 tỉnh, TP trong Vùng.
Tuy nhiên, cũng có cơ chế, chính sách do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách
quan dẫn đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được triển khai rộng rãi, điển hình như hoạt
động cấp kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế Quỹ. Theo số liệu báo cáo
của các tỉnh, TP trong Vùng, hiện mới có 4/12 tỉnh, TP đã triển khai đưa Quỹ phát triển
KH&CN đã thành lập vào hoạt động, trong đó mới chỉ có duy nhất 01 tỉnh là Bình Định
đã thực hiện cấp kinh phí KH&CN theo cơ chế Quỹ. Vấn đề này cũng có nguyên nhân
là do hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi cấp phát kinh phí các nhiệm
vụ KH&CN cấp tỉnh theo cơ chế Quỹ. Đối với vấn đề tăng tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN có khả
năng thương mại hóa kết quả: theo số liệu báo cáo của các Sở KH&CN trong Vùng, số
lượng các nhiệm vụ KH&CN có khả năng thương mại hóa chưa cao, con số mới chỉ đạt
96/3081 nhiệm vụ đã nghiệm thu (chiếm tỷ lệ 31,2%). Trong số các địa phương trong
Vùng có những địa phương làm khá tốt nội dung này như Đà Nẵng (đạt 68%), Phú Yên
(đạt 42%). Trong thời gian tới, các địa phương khi tuyển chọn, xét chọn cần quan tâm
hơn đến các nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng cao, có địa chỉ áp dụng cụ thể và đặc
biệt các nhiệm vụ hướng tới hỗ trợ các DN để tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN có khả
năng thương mại hóa kết quả.
Biểu: Tình hình triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách mới
tại các tỉnh, TP Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2015-5/2017
STT

Nội dung

Đã triển khai

Chưa
triển khai

1

Thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các nhiệm vụ KH&CN
sử dụng ngân sách nhà nước

12/12 tỉnh, TP

0

2

Cấp kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế quỹ

01 tỉnh, TP (Bình Định)

11 tỉnh, TP

3

Đưa Quỹ phát triển KH&CN đã thành lập vào hoạt động

04 tỉnh, TP (Đà Nẵng,
Bình Định, Kon Tum,
Lâm Đồng)

08 tỉnh, TP

4

Số lượng các nhiệm vụ KH&CN có khả năng thương mại
hóa kết quả/tổng số nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu

1

Sớ KH&CN Quảng Ngãi không báo cáo số liệu này.

96/308
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3. Xây dựng và đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia tham gia
các Chương trình KH&CN Quốc gia để giải quyết các vấn đề mang tính liên tỉnh,
liên Vùng
3.1. Biểu tổng hợp số lượng các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước được phê
duyệt thực hiện tại địa phương trong giai đoạn 2015-5/2017
Trong giai đoạn 2015-5/2017, các địa phương đã tích cực xây dựng các đề xuất đặt
hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia để tham gia các Chương trình:
+ NTMN;
+ Chương trình 68 về SHTT;
+ Đề tài độc lập cấp Nhà nước:
+ Nghị định thư;
+ Các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước khác,...
Sau khi xem xét, lựa chọn, Bộ KH&CN đã hỗ trợ các tỉnh/TP trong Vùng triển khai
thực hiện 60 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia.
Biểu: Tổng hợp số lượng các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước
được phê duyệt thực hiện tại địa phương trong giai đoạn 2015-5/2017

TT

Tỉnh, TP

Số lượng đề
tài, dự án
được phê
duyệt trong
Chương trình
Tây Nguyên

Số lượng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước (đề tài, dự án)
được phê duyệt thực hiện tại địa phương
Chương
trình
NTMN

Chương
trình 68
về SHTT

Đề tài độc
lập cấp
Nhà nước

Nghị
định
thư

Các nhiệm vụ cấp
nhà nước khác
(như: các chương
trình KH&CN cấp
quốc gia…)

1

Đà Nẵng

-

2

0

4

0

0

2

Quảng Nam

-

3

0

0

0

6

3

Quảng Ngãi

-

1

0

0

0

0

4

Bình Định

-

3

0

1

0

1

5

Phú Yên

-

5

3

1

0

3

6

Khánh Hòa

-

3

0

0

1

1

7

Ninh Thuận

-

3

1

0

0

1

8

Đắk Lắk

0

6

0

3

0

0

9

Đắk Nông

0

1

0

1

0

0

10

Gia Lai

0

1

0

0

0

0

11

Kon Tum

0

1

0

0

0

0

Lâm Đồng

0

4

0

0

0

0

Tổng số: 60

0
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4

10

1

12

12

Nhận xét:
- Tất cả các địa phương trong Vùng đều đề xuất được các nhiệm vụ KH&CN cấp
Nhà nước, tuy nhiên, số lượng các nhiệm vụ cấp Nhà nước chủ yếu tập trung vào các
dự án thuộc Chương trình NTMN chiếm số lượng lớn với tỷ lệ 55% (do năm 2016,
Chương trình NTMN giai đoạn 2016-2025 bắt đầu triển khai); Đề tài độc lập cấp Nhà
nước chiếm 17%, trong khi số lượng đề tài, dự án được phê duyệt trong Chương
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trình 68 và Nghị định thư còn rất hạn chế, chỉ chiếm từ 3-5% tổng số lượng các nhiệm
vụ cấp Nhà nước.
Đặc biệt, cả 05 địa phương trong vùng Tây Nguyên đều không có nhiệm vụ KH&CN
nào được phê duyệt trong Chương trình Tây Nguyên.
Điều này thể hiện khả năng xây dựng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà
nước của các tỉnh trong Vùng còn chưa trúng và chưa đúng tầm để đáp ứng được yêu
cầu trong các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước. Các địa phương cần tìm hiểu kỹ
các yêu cầu, mục tiêu, khung Chương trình KH&CN cấp quốc gia để đề xuất nhiệm vụ
cho sát hơn, góp phần giải quyết các vấn đề KH&CN vượt quá tầm giải quyết của các
địa phương và các vấn đề mang tình liên tỉnh, liên vùng.
3.2. Phối hợp xây dựng và đề xuất được nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các địa
phương nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN mang tính liên tỉnh, liên vùng
Vấn đề phối hợp xây dựng và đề xuất được nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các địa
phương nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN mang tính liên tỉnh, liên vùng chưa được
các địa phương quan tâm đúng mức, các địa phương chưa thực sự “bắt tay” để cùng
bàn bạc, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN giải quyết các vấn đề cấp thiết chung của một
vài tỉnh hoặc của cả vùng (các vấn đề chung như: hợp tác trong việc nghiên cứu đề xuất
các giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu; Nghiên cứu
các giải pháp phòng chống sạt lở các cửa sông, cửa biển trong vùng; Nghiên cứu ứng
dụng KH&CN về bộ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, thích ứng với điều kiện
sinh thái của vùng và tình trạng biến đổi khí hậu, các vấn đề về dịch bệnh của các cây
chủ lực vùng Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu,…).
Theo báo cáo của 12 tỉnh, TP trong Vùng, chỉ có 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng Khánh Hòa đã phối hợp thực hiện và đề xuất được 01 nhiệm vụ liên kết cấp tỉnh và
01 đề tài cấp Nhà nước là:
- Đề tài “Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai
F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) tại vùng rừng giáp ranh tỉnh Ninh
Thuận và Lâm Đồng” do Sở KH&CN Ninh Thuận và Sở KH&CN Lâm Đồng phối hợp
tham mưu UBND 02 tỉnh phê duyệt giao Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng
và Vườn Quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận chủ trì thực hiện.
- Đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh
03 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa”, do 03 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng,
Khánh Hòa cùng phối hợp đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện đề tài cấp
Nhà nước mang tính liên tỉnh.
TP Đà Nẵng tổ chức 01 hội thảo khoa học “Liên kết phát triển KH&CN và ứng phó
sự cố bức xạ hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Hội thảo cũng gợi mở một
số vấn đề KH&CN chung của Vùng cần giải quyết, đề xuất được một nhiệm vụ KH&CN
liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đã
ký kết một chương trình liên kết giữa 05 tỉnh, TP trong Vùng.
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4. Nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu các kỹ thuật tiến bộ, các thành tựu KH&CN
tiên tiến, hiện đại trong nước và trên thế giới để tạo ra sản phẩm có sức
cạnh tranh cao
Đối với vùng Nam Trung Bộ: các địa phương đã tập trung nghiên cứu phát triển kinh
tế biển theo chuỗi giá trị thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến,
các kỹ thuật tiến bộ trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản (đánh bắt cá
ngừ đại dương, nuôi các loại tôm, cá có giá trị kinh tế cao, trồng rong biển,...) để tăng
tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.
Đối với vùng Tây Nguyên: các địa phương đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu và
chuyển giao tiến bộ KH&CN để tăng năng suất các sản phẩm chủ lực của Vùng như
cao su, hồ tiêu, cà phê, chè,… đẩy mạnh công nghiệp chế biến theo chiều sâu để từ các
sản phẩm chủ lực này thành các sản phẩm đa dạng có giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất
khẩu. Đóng góp nổi bật nhất của KH&CN trong Vùng là việc đưa nhanh các tiến bộ kỹ
thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, tập trung nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi phù
hợp với điều kiện của Vùng, nâng cao năng suất các giống cây trồng chủ lực của Vùng.
Một số kết quả nổi bật:
a. Vùng Nam Trung Bộ:
- Bình Định: trước thực trạng về chất lượng và giá trị thấp của cá ngừ đại dương
khi chỉ sử dụng các phương pháp câu truyền thống, việc “Nghiên cứu giải pháp nâng
cao chất lượng cá ngừ đại dương trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng tại Bình Định”
đã được Chi cục Khai thác và BVNLTS thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng
sản phẩm cá ngừ đại dương của nghề câu tay kết hợp ánh sáng đạt 70% so với nghề
câu vàng.
- Đà Nẵng: đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu lắp đặt hệ thống lạnh cho tàu đánh cá
xa bờ”, trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài, Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án “Hỗ trợ ngư dân lắp đặt hệ thống lạnh
cho tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn TP Đà Nẵng” nhằm mở rộng phạm vi, đối tượng
ngư dân được hỗ trợ lắp đặt hệ thống lạnh để nâng cao chất lượng các sản phẩm thủy
sản đánh bắt được, gia tăng tăng giá trị kinh tế của sản phẩm, phục vụ hoạt động đánh
bắt xa bờ của người dân trên địa bàn TP.
- Phú Yên: thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường
vùng nuôi tôm hùm lồng bè tập trung” và “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cua lột
trong hệ thống bể tuần hoàn quy mô nông hộ tại Phú Yên”. Kết quả các đề tài mở ra
khả năng lớn cho nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất sản phẩm có giá trị xuất khẩu
cao là tôm hùm, cua lột; có khả năng nhân rộng để tạo ra sản phẩm thủy sản phục vụ
xuất khẩu.
- Quảng Nam: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh
Quảng Nam”: kết quả đề tài đã giúp ngư dân tiết kiệm được 78,5% chi phí nhiên liệu so
với phương pháp sử dụng đèn cao áp truyền thống, sản lượng khai thác của tàu thử

34

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
nghiệm sử dụng đèn LED cao gấp 1,5 lần so với tàu đối chứng do ánh sáng tập trung
cá cao hơn, nâng cao hiệu quả khai thác của chuyến biển.
- Ninh Thuận: "Quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP":
giống nho NH01-152 cho quả to, khối lượng chùm lớn, năng suất thực thu đạt
15,1-17,2 tấn/ha, cao hơn hẳn so với 2 giống đối chứng Cardinal và NH01-48.
- Khánh Hòa: đã thực hiện nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất thành công giống
cá Chim vây vàng, cá Hồng mỹ; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo
và nuôi thương phẩm Tu hài; ứng dụng công nghệ nuôi kết hợp ốc Hương với Tu hài trên
biển; hoàn thiện và CGCN nghề lưới rê hỗn hợp.
b. Vùng Tây Nguyên
* Đối với cây cà phê:
- Đắk Lắk: nhờ chuyển giao các kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật mới thông
qua các dự án KH&CN trong canh tác cà phê, tái canh cà phê, cải tạo các vườn cà
phê già cỗi; nghiên cứu chọn tạo giống, xác định được hai giống TR14 và TR15 với
đặc điểm vượt trội, năng suất trung bình 5-5,5 tấn nhân/ha thay thế giống địa phương.
Đã ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong nhân giống cà phê chè, cà phê vối bằng hệ
thống Bioreactor, ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất phân bón. Do vậy, cà phê
Đắk Lắk có năng suất cao nhất (gấp 2,5 đến 3 lần năng suất cà phê các nước trên thế
giới). Lĩnh vực sản xuất cà phê tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp cho phát
triển KT-XH ở nhiều vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống
giữa thành thị với nông thôn.
Cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đi 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, sản phẩm cà
phê chiếm 86% kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đóng góp trên 60% tổng
thu ngân sách hàng năm của địa phương.
- Đắk Nông: nhiệm vụ “Ứng dụng đồng bộ một số tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình
sản xuất, chế biến cà phê theo hướng an toàn, bền vững trên địa bàn huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông”. Kết quả xây dựng được vườn nhân chồi 05 dòng cà phê chọn lọc TR4,
TR9, TR11, TR12, TR13; xây dựng 02 vùng mô hình thâm canh cà phê tổng hợp với
diện tích 100 ha cà phê vối kinh doanh dựa trên việc ứng dụng đồng bộ một số tiến
bộ kỹ thuật trong canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản; xây dựng mô hình xử lý vỏ
cà phê sau chế biến làm phân hữu cơ sinh học và mô hình sản xuất cà phê theo tiêu
chuẩn thương mại công bằng của FLO để xuất khẩu (Fairtrade Labeling Organization).
- Kon Tum: đã tiến hành đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu và triển khai trồng thử
nghiệm để lựa chọn xác định 02 giống cà phê chè TN2 và F5TN1 có khả năng sinh
trưởng và phát triển tốt, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng
Đông Trường Sơn của tỉnh (năng suất tăng từ 1,5-2 tấn cà phê nhân/ha so với cà phê
Catimor); triển khai ứng dụng các biện pháp kỹ thuật và giống mới (TR4) trong tái canh
cà phê, cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép với 3 dòng cà phê mới (TR5,
TR9, TR10) cho năng suất tăng >1-1,5 tấn/ha. Các mô hình đã và đang được các địa
phương triển khai ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất.
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* Đối với cây hồ tiêu:
Tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai: việc áp dụng các chế phẩm sinh học chitin, chitosan
và chitosan oligomer khi tưới hoặc bón vào đất đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc
cải thiện hệ vi sinh vật trong đất trồng hồ tiêu, góp phần giảm đáng kể số lượng các
loại nấm gây bệnh trên cây hồ tiêu. Các chế phẩm sinh học nói trên còn làm giảm số
lượng tuyến trùng trong rễ cây hồ tiêu đến 8 lần so với những vườn cây không sử dụng
chế phẩm, lượng diệp lục trong lá cây hồ tiêu tăng gần 50%. Cây được kích thích sinh
trưởng, thân dây chính và các cành nhánh phát triển nhanh hơn, do vậy đã góp phần
làm tăng năng suất của cây, góp phần cải tạo đất, xử lý mầm bệnh, nhất là các loại nấm
bệnh chết nhanh, chết chậm gây hại bộ rễ đã hủy diệt hàng loạt các vườn tiêu.
Đắk Nông: đã thực hiện nghiên cứu “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất Piperine
và tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá trình chế biến tiêu trắng”.
* Đối với cây cao su:
Kon Tum: đã chuyển giao các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh giống cao su
PB260 trên địa bàn huyện Đắk Ha với diện tích 50 ha, từ kết quả của dự án đã nhân
rộng lên 57 ha.
* Đối với cây dược liệu và các cây trồng khác:
- Kon Tum: kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, nhân giống cây
Sâm Ngọc Linh đã được các DN tiếp nhận ứng dụng trong sản xuất, đến nay tổng diện
tích Sâm Ngọc Linh đã trồng là 180,23 ha.
Năm 2016, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với tỉnh Quảng Nam và
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện nhiệm vụ “Hợp nhất cơ sở khoa học và thực tiễn
phục vụ đăng ký CDĐL “Ngọc Linh” dùng cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum
và Quảng Nam” (được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL “Ngọc Linh” cho
sản phẩm sâm củ ngày 18/6/2016).
Hiện nay đang triển khai nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hộ CDĐL Ngọc Linh cho
sản phẩm Sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây
giống Sâm Ngọc Linh để kiểm soát và phân biệt được nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh,
đáp ứng yêu cầu trong quản lý nguồn giống Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Lâm Đồng: đã thực hiện sưu tập, lưu trữ nguồn gen, bổ sung một số giống nấm ăn,
nấm dược liệu, rau, hoa, cây ăn quả làm nguồn giống phục vụ việc nuôi cấy, sản xuất
nhiều giống cây sạch bệnh phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trong tỉnh.
Ngoài ra, các địa phương còn quan tâm hỗ trợ các DN ứng dụng các công nghệ để chế
biến sâu các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ quả bơ, ca cao, cà phê; bảo tồn và phát
triển các cây dược liệu quý tại địa phương.
5. Tăng cường hỗ trợ các DN phát triển sản xuất
Cùng với việc đẩy mạnh công tác quản lý công nghệ, các Sở KH&CN trong vùng đã
quan tâm hỗ trợ DN (đặc biệt là các DN vừa và nhỏ) đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất,
áp dụng HTQLCL tiên tiến, xây dựng thương hiệu,... để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
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Sau 2 năm thực hiện nội dung này, các Sở KH&CN trong Vùng đã hỗ trợ được cho
203 DN nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua các hoạt động: đổi mới công nghệ, cải
tiến quy trình công nghệ (19 DN); nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới (6 DN); áp dụng
HTQLCL tiên tiến ISO (59 DN); xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa (109 DN).
Biểu: Tổng hợp các hoạt động hỗ trợ DN

TT

Tỉnh, TP

Tổng số
DN được
hỗ trợ

Đổi mới công
nghệ, cải
tiến quy trình
công nghệ

Nghiên cứu
sản xuất
sản phẩm
mới

Thực hiện
HTQLCL
tiên tiến ISO

Xây dựng
thương hiệu,
nhãn hiệu
hàng hóa,...

Nội dung
hỗ trợ
khác

1

Đà Nẵng

26

3

3

15

1

5

2

Quảng Nam

26

2

-

12

19

4

3

Quảng Ngãi

28

8

-

7

12

3

4

Bình Định

60

-

-

-

50

10

5

Phú Yên

4

3

2

2

-

-

6

Khánh Hòa

10

1

-

-

9

-

7

Ninh Thuận

19

1

-

3

11

10

8

Đắk Lắk

2

-

-

2

-

1

9

Đắk Nông

6

1

1

1

5

1

10

Gia Lai

11

-

-

8

-

3

11

Kon Tum

1

-

-

1

-

-

12

Lâm Đồng

10

-

-

8

2

-

Tổng số

203

19

6

59

109

37

Nhận xét:
- Nội dung hỗ trợ chủ yếu tập trung vào thực hiện HTQLCL tiên tiến ISO và xây dựng
thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.
- Đối với nội dung hỗ trợ nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới và đổi mới công nghệ,
cải tiến quy trình công nghệ còn khá hạn chế. Do đó, các địa phương cần quan tâm tập
trung hỗ trợ nhiều hơn nội dung này trong thời gian tới.
6. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức KH&CN ở địa
phương; đặc biệt xây dựng và triển khai thực hiện các dự án theo Quyết định số
317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Với những nỗ lực và cố gắng từ Bộ KH&CN đến các Sở KH&CN nên nhìn chung
trong những năm gần đây, năng lực xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư
phát triển KH&CN của các địa phương đã từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
Các dự án liên quan đến 02 đối tượng của Quyết định số 317/QĐ-TTg là Trung tâm
ứng dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL thuộc các tỉnh trong Vùng và
các phòng thí nghiệm, các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định,... được cải tạo,
nâng cấp, đầu tư chiều sâu đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt
động của ngành KH&CN tại các tỉnh, TP.
Theo thống kê, trong hơn 2 năm qua, Sở KH&CN các địa phương trong Vùng đã xây
dựng và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 25 dự án, cụ thể:
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Biểu: Thống kê các dự án đầu tư các tổ chức KH&CN
STT

Tỉnh, TP

Số
lượng
dự án

Tổng số kinh phí
được phê duyệt
(Triệu đồng)

Kinh phí đã cấp
đến 2017
(Triệu đồng)

Số kinh phí đầu tư phát triển
TW cân đối (2015-2016)
(Triệu đồng)

1

Đà Nẵng

4

49.569

10.723

114.982

2

Quảng Nam

2

21.310

15.860

35.337

3

Quảng Ngãi

1

14.991

14.087

48.000

4

Bình Định

4

31.410

20.631

37.148

5

Phú Yên

1

14.585

14.585

19.070

6

Khánh Hòa

3

198.440

34.200

65.000

7

Ninh Thuận

1

11.600

3.300

52.698

8

Đắk Lắk

3

84.657

32.300

38.500

9

Đắk Nông

1

36.000

6.250

41.000

10

Gia Lai

1

14.000

8.100

19.000

11

Kon Tum

2

40.861

12.861

24.217

12

Lâm Đồng

2

12.200

6500

58.000

529.623

179.397
(=32% TW giao)

552.952

Tổng số

25

Nhận xét:
So với giai đoạn trước (2013-2015), ở giai đoạn này việc phê duyệt các dự án đầu tư
cho các tổ chức KH&CN, đặc biệt là các dự án theo Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, đã được các tỉnh/TP trong Vùng quan tâm đầu tư đúng đối tượng là
phát triển tiềm lực cho các tổ chức KH&CN, không còn hiện tượng đầu tư sai mục đích,
không đúng đối tượng như giai đoạn trước.
Tuy nhiên, việc cấp kinh phí để triển khai dự án vẫn còn hạn chế. Số kinh phí đã được
cấp cho 25 dự án mới dừng lại ở 179.397 triệu đồng (bằng khoảng hơn 32% so với số
kinh phí được TW và UBND tỉnh, TP giao).
7. Xây dựng đề án thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ
Chủ trương chuyển đổi tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với
mục tiêu là trao quyền tự chủ thật sự cho cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức công việc,
sử dụng lao động, tăng cường huy động và quản lý thống nhất các nguồn thu; đồng
thời, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài chính nhằm mở rộng và nâng cao
chất lượng hoạt động sự nghiệp, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo trang
trải kinh phí hoạt động và nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức.
Qua thống kê tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho thấy, kết quả chuyển đổi
các tổ chức KH&CN công lập như sau:
- Số tổ chức KH&CN đã chuyển đổi mới chỉ dừng lại ở 7/31 tổ chức (chiếm 22,5%);
- Số tổ chức KH&CN đang xây dựng đề án chuyển đổi là 19/31 tổ chức
(chiếm 61,3%);
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- Số tổ chức KH&CN chưa xây dựng đề án chuyển đổi là 5/31 tổ chức (chiếm 16,2%).
Trong thời gian tới, các địa phương cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn để
giúp các tổ chức KH&CN đã và đang chuyển đổi theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP
hoạt động có hiệu quả.
Nhìn chung, tất cả các nội dung trong thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban
KH&CN các tỉnh Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIII đều được các địa
phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được các kết quả đáng ghi nhận, tuy
nhiên vẫn còn một số nội dung triển khai chưa đạt được kết quả như mong muốn, do
những nguyên nhân chủ quan và khách quan như: tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất
kỹ thuật cho các tổ chức KH&CN ở địa phương; xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ
KH&CN liên kết giữa các địa phương. Do vậy trong thời gian tới, các địa phương trong
Vùng cần có giải pháp thích hợp để các nội dung này được triển khai hiệu quả hơn.
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BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ XÖÛ LYÙ CAÙC KIEÁN NGHÒ, ÑEÀ XUAÁT
CUÛA ÑÒA PHÖÔNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ
TAÏI HOÄI NGHÒ GIAO BAN KH&CN LAÀN THÖÙ XIV TAÏI LAÂM ÑOÀNG
Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên lần thứ XIV tại tỉnh Lâm Đồng, qua 12 báo cáo của các tỉnh, TP trong
Vùng về hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác
giai đoạn 2018-2020 và công văn địa phương gửi trực tiếp về Bộ KH&CN, đã có 43 ý
kiến kiến nghị, đề xuất với Bộ KH&CN ở một số lĩnh vực như: cơ chế, chính sách,
ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN, SHTT, TCĐLCL, tổ chức, DN KH&CN,
đầu tư tăng cường tiềm lực, thông tin KH&CN quốc gia, thị trường và DN KH&CN, đào
tạo nguồn nhân lực,... Lãnh đạo Bộ KH&CN đã giao cho các đơn vị có liên quan của Bộ
KH&CN xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.
Báo cáo này trình bày tóm tắt về kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương
và đặt ra các vấn đề để các cơ quan quản lý của Bộ và địa phương tiếp tục phối hợp
xử lý trong thời gian tới, cụ thể:
I. Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Về tổ chức bộ máy
a. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014
Vấn đề kiến nghị: đề nghị Bộ xem xét, bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014, chuyển Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
trực thuộc Chi cục TCĐLCL thành trực thuộc Sở KH&CN để thuận tiện trong việc quản
lý, chỉ đạo.
Bộ KH&CN có ý kiến vấn đề này như sau:
Trong thời gian tới, trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các địa
phương trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV và căn
cứ những quy định mới của Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày
04/4/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc
TW và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, Bộ KH&CN sẽ phối hợp
với Bộ Nội vụ để xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế)
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV để bảo đảm phù hợp với yêu cầu
quản lý trong điều kiện mới và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.
b. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp công lập
Vấn đề kiến nghị: ban hành các hướng dẫn để giúp các địa phương triển khai thực
hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị
sự nghiệp công lập.

40

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
Bộ KH&CN có ý kiến vấn đề này như sau:
Thực hiện Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Bộ KH&CN đã
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng, trình Chính
phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ
của tổ chức KH&CN công lập. Ngày 12/01/2017, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số
01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày
14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập (Thông
tư số 01/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 30/3/2017). Ngoài ra, hiện nay Bộ Tài
chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng
Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ về tài chính của tổ chức KH&CN công lập
theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.
2. Về Quỹ phát triển KH&CN địa phương
Vấn đề kiến nghị: đề nghị hướng dẫn cấp phát kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
thông qua Quỹ Phát triển KH&CN của TP.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
Bộ KH&CN tiếp thu và hiện đang kiến nghị sửa đổi Nghị định số 95/2014/NĐ-CP
ngày 17/10/2014 của Chính phủ. Sau khi có Nghị định sửa đổi, nội dung trên sẽ được
hướng dẫn cụ thể.
3. Về phát triển DN KH&CN
Vấn đề kiến nghị: hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
Hiện tại, Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” tại
Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 (sau đây gọi tắt là Đề án 844) đang được
Bộ KH&CN khẩn trương triển khai với mục tiêu nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để
thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình DN có khả năng tăng trưởng
nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và mở
rộng cơ hội để DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, hội nhập với khu vực và
quốc tế.
Việc triển khai Đề án 844 tại các Bộ, ngành, địa phương nói chung và tại Quảng Ngãi
nói riêng cụ thể hóa các nội dung và mục tiêu của Đề án 844 để phù hợp với thực trạng
và tập trung nguồn lực của địa phương, đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất
với các hoạt động của Đề án 844 và cần ưu tiên hình thành lực lượng DN khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao, có sản phẩm dịch vụ hướng tới xuất
khẩu ra thị trường quốc tế.
Khi triển khai thực hiện Đề án 844 tại địa phương, cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình phát triển KT-XH ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của quốc gia và
địa phương.
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- Ưu tiên triển khai các hoạt động phù hợp với thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tại địa phương nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.
- Kết hợp, sử dụng nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án khác của địa phương
cũng như của quốc gia.
- Định kỳ khảo sát, điều tra về thực trạng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tại địa
phương để điều chỉnh kế hoạch phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế.
Bộ KH&CN đã giao cho Cục Phát triển thị trường và DN KH&CN xây dựng nội dung
và tổ chức tập huấn cụ thể việc triển khai Đề án 844 cho các địa phương trong thời
gian tới.
4. Về xây dựng định mức dự toán và khoán chi đối với nhiệm vụ KH&CN
Vấn đề kiến nghị: Bộ KH&CN nghiên cứu hướng dẫn, ban hành các định mức
kinh tế kỹ thuật để thực hiện: Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày
22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh
phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch số
27/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/12/2015 về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ
KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN quy định các yếu tố đầu vào và một
số định mức để xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN. Nghiên cứu KH&CN có tính đặc
thù, do đó cần thông qua tư vấn của Hội đồng khoa học để xem xét từng nhiệm vụ cụ
thể. Nhà nước ban hành các định mức chi và một số định mức kinh tế - kỹ thuật thông
dụng (tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu trong điều kiện bình thường) còn cụ thể về số
lượng ngày công lao động, số chuyên gia, số lượng hội thảo; số cuộc đi công tác, khảo
sát, số tài sản cần phải thuê, mua,... phụ thuộc vào đặc thù cụ thể của từng nhiệm vụ,
không thể quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chung.
5. Về quản lý tài sản, chuyển giao kết quả nghiên cứu
Vấn đề kiến nghị: trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số
16/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Liên Bộ KH&CN, Bộ Tài chính hướng
dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm
vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước, các địa phương có một số vướng mắc trong
việc quản lý, xác định giá trị và bàn giao tài sản khi kết thúc nhiệm vụ.
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
Hiện nay, Bộ KH&CN đang phối hợp với Bộ Tài chính đưa nội dung xử lý tài sản
được trang bị, hình thành thông qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN vào
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để trình Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp
thứ 3 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao tài sản khi kết thúc
nhiệm vụ. Sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với Bộ
Tài chính trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về hướng
dẫn triển khai thi hành Luật và đề nghị Bộ Tài chính để sửa đổi Thông tư liên tịch số
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16/2015/TTLT-BKHCN-BTC theo hướng: giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ; ưu tiên giao
tài sản được mua sắm, trang bị trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng một
phần ngân sách Nhà nước cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
6. Phân bổ kinh phí đầu tư phát triển
Vấn đề kiến nghị: đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và có hướng dẫn để phân
bổ kinh phí đầu tư phát triển KH&CN, trong đó xác định cụ thể lĩnh vực KH&CN, đảm bảo
sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển KH&CN đúng và hiệu quả.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
Thực hiện Luật KH&CN năm 2013, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ về
cơ chế tài chính và đầu tư cho KH&CN, Bộ KH&CN đã xây dựng dự thảo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách chi
cho KH&CN. Dự thảo đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đã trình lên Thủ
tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính thì không cần
ban hành Quyết định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ riêng đối với kinh phí ngân sách chi
cho KH&CN mà lồng ghép chung vào nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu
tư (Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg) và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
(Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg).
7. Nội dung liên quan đến một số lĩnh vực QLNN về KH&CN
a. Lĩnh vực SHTT
Vấn đề kiến nghị: sửa đổi Luật SHTT theo hướng rút ngắn thời gian cấp văn bằng
sáng chế, kiểu dáng công nghệ, nhãn hiệu, CDĐL để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN
trong việc bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ của mình.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
- Thời hạn thẩm định các đơn đăng ký xác lập quyền SHCN còn phụ thuộc vào quyền
ưu tiên của các đơn quốc tế chỉ định/chọn Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên. Hiện nay, Cục SHTT đang rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
nhằm giảm thiểu việc tồn đọng các đơn đăng ký SHCN, như đơn giản hóa thủ tục hành
chính, tự động hóa quy trình xử lý đơn, nâng cao hiệu suất lao động, huy động cán bộ
làm thêm giờ và làm thêm cuối tuần,...
Sẽ tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là hệ thống CNTT để đẩy nhanh tiến
trình xử lý đơn đối với các trường hợp không bị ràng buộc bởi điều ước quốc tế.
b. Lĩnh vực TCĐLCL
Vấn đề kiến nghị: đề xuất chế độ phụ cấp đối với công chức chuyên ngành kiểm soát
chất lượng SP, HH và hỗ trợ đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng cho địa phương.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
- Về phụ cấp đối với ngạch công chức kiểm soát chất lượng SP, HH: hiện nay, Tổng
cục TCĐLCL đang nghiên cứu những phương án để có thể đề xuất chế độ phụ cấp đối
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với ngạch công chức này. Tuy nhiên, để Tổng cục TCĐLCL có cơ sở thuyết phục thì
cần phải đẩy mạnh hơn nữa số lượng và chất lượng hoạt động của ngạch công chức
này trong tầm ảnh hưởng chung đối với các ngạch công chức khác.
- Về hỗ trợ đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng: các đơn vị trực thuộc Tổng
cục TCĐLCL vẫn triển khai tổ chức các khóa đào tạo này, các đơn vị có nhu cầu có thể
đăng ký theo lĩnh vực đào tạo mình quan tâm. Bên cạnh đó, hiện nay Tổng cục đang
xây dựng mạng lưới chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng; mạng lưới này sẽ hỗ
trợ tốt cho các địa phương trong việc nghiên cứu lĩnh vực năng suất chất lượng.
c. Về công tác thông tin và thống kê KH&CN
Vấn đề kiến nghị: tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tối đa dữ liệu KH&CN của mạng
lưới quốc gia phục vụ công tác tư vấn, phổ biến, tuyên truyền kiến thức KH&CN.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
Hiện nay, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đang triển khai kết nối đường truyền Mạng
nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (Mạng VinaREN) như là một yếu tố nòng cốt của hạ
tầng thông tin, gắn kết việc xây dựng và khai thác các nguồn tin KH&CN tới 63 Sở
KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW. Thông qua Mạng VinaREN, các Sở KH&CN sẽ
được truy cập và khai thác miễn phí kho tư liệu KH&CN lớn nhất Việt Nam tại trang
thông tin http://ttkhcn.vista.gov.vn gồm:
- CSDL Công bố KH&CN Việt Nam: là CSDL toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu
đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN. CSDL
hiện có gần 230.000 tài liệu, trong đó trên 130.000 tài liệu có đính kèm tài liệu gốc định
dạng tệp pdf.
- CSDL Nhiệm vụ KH&CN: là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về nhiệm vụ KH&CN
bao gồm trên 23.000 kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên quy mô toàn quốc.
- CSDL KH&CN quốc tế - Proquest Central: bao gồm 25 CSDL đa ngành, xử lý trên
19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao
quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế
- kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội,… Ngoài ra, Proquest Central còn cung
cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật
lý, y tế, giáo dục,… và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các
báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ DN, thu
thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng
đầu của Mỹ như The Wall Street Journal.
- CSDL Công nghệ và thiết bị: cung cấp thông tin tổng hợp về thị trường công nghệ
tại Việt Nam bao gồm các công nghệ trong nước, nước ngoài đang được chào bán và
tìm mua. Đây là cầu nối hỗ trợ ba nhà: Khoa học, Quản lý, Sản xuất kinh doanh liên kết
cùng phát triển nhằm thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất, hỗ trợ DN đổi mới công
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Là nơi kết nối cung - cầu, tìm
hiểu, đặt hàng, giao dịch mua bán, CGCN, thiết bị. Ngoài ra, đây còn là công cụ hữu
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hiệu giúp các tổ chức và cá nhân có thể tìm đối tác, bạn hàng một cách nhanh chóng,
giảm chi phí tìm kiếm, quảng cáo, giao dịch, tham gia hội nhập quốc tế.
- Tổng luận KH&CN: ấn phẩm được phát hành hàng tháng, cung cấp thông tin tổng
quan và phân tích chuyên sâu về một vấn đề cấp bách hiện nay trong các lĩnh vực
KT-XH, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng luận do các chuyên gia của các
ngành biên soạn, rất bổ ích cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu tham khảo khi
chuẩn bị các quyết định.
- Sách KH&CN Việt Nam: ấn phẩm được phát hành hàng năm, cung cấp thông
tin cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong hoạch định chính sách phát triển KT-XH, các
nhà nghiên cứu về hoạt động KH&CN của Việt Nam. Sách KH&CN Việt Nam là nguồn
thông tin quan trọng, bổ ích cho việc xây dựng và triển khai các hoạt động KH&CN của
đất nước.
* Tổ chức cung cấp thông tin qua hình thức “Bạn đọc đặc biệt” cho Lãnh đạo Sở
KH&CN. Cấp quyền truy cập trực tuyến thông qua mạng internet đến các nguồn tin
KH&CN có giá trị cao trong và ngoài nước như:
- CSDL KH&CN quốc tế - ScienceDirect: bao gồm 2.500 tạp chí KH&CN với trên
13 triệu biểu ghi toàn văn gồm tất cả các lĩnh vực KH&CN lớn như: Khoa học tự nhiên;
Khoa học kỹ thuật; Khoa học Nông nghiệp và sinh học; Y học, dược học; KHXHNV.
- CSDL KH&CN quốc tế - SpringerLink: cung cấp truy cập không giới hạn tới gần
3.000 tạp chí điện tử toàn văn trên các lĩnh vực chủ đề khoa học hành vi, sinh dược và
khoa học đời sống, kinh tế kinh doanh, hóa học và khoa học vật liệu, kỹ thuật, khoa học
nhân văn, vật lý và thiên văn, y học lâm sàng, khoa học trái đất và địa chất học, toán,
thống kê và CNTT.
- CSDL KH&CN quốc tế - Wiley: cung cấp trên 2.000 tạp chí có chất lượng thuộc các
lĩnh vực khoa học sự sống, y học, KH&CN, KHXHNV, với tổng số trên 6 triệu bài báo
khoa học, sách điện tử và tài liệu tham khảo.
- CSDL KH&CN quốc tế - Taylor & Francis: chuyên về sách và tạp chí Khoa học xã
hội, Khoa học kỹ thuật và các loại Tạp chí chuyên ngành thuộc mọi lĩnh vực khoa học.
* Từ tháng 6/2016, nhằm tăng cường khai thác và chia sẻ thông tin KHCN và đổi mới
sáng tạo phục vụ phát triển KT-XH giữa các tổ chức trong mạng lưới thông tin KH&CN,
Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã cung cấp hàng tuần vào địa chỉ email do các Sở
KH&CN đăng ký tiếp nhận thông tin. Nội dung các gói thông tin bao gồm các sự kiện
hoạt động liên quan đến KH&CN, chiến lược, chính sách và các thành tựu KH&CN
trong nước và thế giới, thông tin về chuyển giao công nghệ,...
8. Một số kiến nghị cụ thể
8.1. Quảng Nam đề nghị: Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT tiếp tục quan tâm hỗ
trợ Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải thực hiện dự án Trung tâm thử nghiệm cơ khí và
ô tô miền Trung tại Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải.
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Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
Về nội dung kiến nghị này của tỉnh Quảng Nam, Bộ KH&CN đã có Công văn gửi Sở
KH&CN Quảng Nam, theo đó Bộ KH&CN đồng ý với đề xuất của Sở KH&CN Quảng
Nam về việc thực hiện Dự án “Trung tâm thử nghiệm công nghiệp ô tô miền Trung tại
Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải” dưới dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN. Đồng
thời đề nghị Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Nam, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam để hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án theo
quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH ngày
15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định khác trong Luật Đầu tư công và
Luật ngân sách Nhà nước, trình UBND tỉnh Quảng Nam quyết định theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng chỉ rõ nguồn vốn để thưc hiện dự án gồm: nguồn kinh
phí đầu tư phát triển dành cho KH&CN được cân đối cho ngân sách tỉnh Quảng Nam
hàng năm và nguồn vốn tự có của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.
8.2. Đà Nẵng đề nghị: nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng về CNSH, đặc biệt
là việc mở rộng, nâng cấp Trung tâm CNSH Đà Nẵng thành Trung tâm nghiên cứu ứng
dụng và phát triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh Nam Trung Bộ.
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
Vấn đề trên đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại buổi làn việc của Thủ tướng
Chính phủ với lãnh đạo TP Đà Nẵng ngày 28/9/2016 (Thông báo số 363/TB-VPCP
ngày 04/11/2016 của Văn phòng Chính phủ). Đề nghị Sở KH&CN Đà Nẵng phối hợp
với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan của TP, của Bộ KH&CN trong tham
mưu cho UBND TP hoàn thiện các thủ thục cần thiết (phê duyệt Đề án, dự án) và làm
việc với các cơ quan liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào kế hoạch
trung hạn. Bộ KH&CN sẽ xem xét ủng hộ khi TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố
trí vốn cho Dự án.
II. Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Đề nghị hoàn thiện cơ chế chính sách
Vấn đề đề xuất: đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu xây dựng chính sách cụ thể khuyến
khích hoạt động CGCN tại địa phương.
Bộ KH&CN có ý kiến về vấn đề này như sau:
Hiện nay, Bộ đang trong quá trình phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội hoàn chỉnh
dự thảo Luật CGCN (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét ban hành trong tháng 5 năm
2017. Dự thảo Luật CGCN sửa đổi, bổ sung đã có những cơ chế hỗ trợ, khuyến khích
CGCN nói chung và CGCN tại địa phương nói riêng. Dự thảo Luật có 1 điều quy định
những đặc thù trong CGCN trong nông nghiệp để thúc đẩy việc chuyển giao, ứng dụng
các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, một số cơ chế
cũng được đưa vào Dự thảo luật này, cụ thể như sau:
- DN thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư có liên kết với tổ chức KH&CN trong hoạt
động CGCN được hỗ trợ kinh phí.
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- Tổ chức KH&CN sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có
hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, CGCN địa phương trong việc hoàn thiện kết
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để phù hợp đặc thù của địa phương
được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước dành cho KH&CN.
- Cán bộ của các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động nghiên
cứu ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước dành cho KH&CN, nguồn hợp pháp khác.
2. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia giải quyết vấn đề của địa phương
Vấn đề đề xuất: đề nghị Bộ KH&CN quan tâm hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ cấp quốc
gia tại địa phương.
Bộ KH&CN trả lời vấn đề này như sau:
2.1. Quan điểm chỉ đạo chung
Bộ KH&CN luôn quan tâm ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp quốc gia hỗ trợ giải quyết
các vấn đề về KH&CN của các địa phương theo đề xuất của tỉnh/TP. Các địa phương
có thể xem xét sự phù hợp của lĩnh vực đề xuất với các Chương trình KH&CN cấp quốc
gia để đề xuất “đúng địa chỉ”.
Bộ KH&CN đang được Thủ tướng giao chủ trì triển khai 12 Chương trình KH&CN
quốc gia, trong đó một số chương trình tập trung triển khai tại các địa phương: Chương
trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông
thôn, miền núi, vùng DTTS giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Chương trình NTMN), hiện
đã và đang triển khai hàng năm khoảng 70 nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, Chương
trình phát triển thị trường và DN KH&CN đã hỗ trợ triển khai 18 nhiệm vụ; Chương
trình phát triển tài sản trí tuệ đã hỗ trợ triển khai 04 nhiệm vụ; Chương trình đổi mới
công nghệ đã hỗ trợ triển khai 21 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đã và đang triển khai một số
nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương. Các nhiệm vụ cấp quốc gia khác đòi hỏi về nội dung
KH&CN, tầm quy mô quốc gia nên đang được xem xét từ các đề xuất của các cơ quan
nghiên cứu đủ năng lực và đáp ứng tiêu chí của nhiệm vụ cấp quốc gia, hiện đang triển
khai 10 nhiệm vụ.
2.2. Trao đổi về một số đề xuất cụ thể
a. Quảng Nam và Quảng Ngãi đề nghị: "Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp bệnh
tua mực hại cây Quế và bảo tồn, phát triển nguồn giống quế Trà My, Quảng Nam” và đề
xuất "Nghiên cứu giải pháp phục hồi, bảo tồn và phát triển giống Quế".
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
- Đối với đề xuất "Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp bệnh tua mực hại cây Quế":
nếu đây thực sự là vấn đề cấp thiết, có thể phát sinh thành dịch hại thì đề nghị Sở
KH&CN Quảng Nam tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp
thiết địa phương, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN gửi Bộ
KH&CN xem xét giải quyết theo quy định.

47

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
- Đối với đề xuất "Nghiên cứu giải pháp phục hồi, bảo tồn và phát triển giống quế Trà
My, Quảng Nam". Đề nghị Sở KH&CN Quảng Nam tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất
đặt hàng theo nhiệm vụ thuộc Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen
đến năm 2025, định hướng đến 2030 để Bộ KH&CN xem xét, giải quyết theo quy định
tại Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN.
b. Quảng Nam đề nghị: Nghiên cứu các biện pháp cấp thiết và ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật để bảo tồn và phát triển nấm Lim xanh (Garnoderma lucidum) tại Quảng Nam.
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
- Đối với đề xuất "Nghiên cứu các biện pháp cấp thiết và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
để bảo tồn và phát triển nấm Lim xanh tại Quảng Nam": đề nghị đề xuất đặt hàng theo
nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia, trong đó có hoạt động đánh giá tác dụng của nấm Lim
xanh trong phòng chống một số bệnh.
- Đề nghị Sở KH&CN Quảng Nam tư vấn để UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất đặt hàng
gửi Bộ KH&CN để sớm triển khai thực hiện.
c. Đắk Nông đề nghị: Nghiên cứu về hang động núi lửa khu vực Krông Nô (Đắk
Nông) để xây dựng công viên địa chất, phát triển du lịch; nghiên cứu văn hóa thổ cẩm
của đồng bào các DTTS.
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
Trong khuôn khổ “Chương trình KH&CN phục vụ phát triển KT-XH Tây Nguyên trong
liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, mã số KHCN-TN/16-20 do Viện Hàn lâm KH&CN
Việt Nam chủ trì thực hiện, năm 2017 đã tiếp nhận đề xuất đặt hàng của UBND tỉnh Đắk
Nông và đang chuẩn bị phê duyệt danh mục nhiệm vụ “Nghiên cứu giá trị di sản hang
động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động
núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông”.
d. Đà Nẵng đề nghị: hỗ trợ TP thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia về phát triển
kinh tế biển.
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
Bộ KH&CN rất ủng hộ đề xuất của Đà Nẵng là tăng cường các nhiệm vụ nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ để khai thác tiềm năng và lợi thế của dải ven biển
miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ trên, Đà Nẵng cần
nêu rõ về nội dung đề xuất để Bộ KH&CN có đủ cơ sở để đưa ra xem xét. Mặt khác,
trong khuôn khổ Chương trình KH&CN cấp quốc gia “KH&CN phục vụ quản lý biển, đảo
và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/11-15, Bộ KH&CN đã phê duyệt các mục tiêu
nghiên cứu cụ thể cho việc phát triển kinh tế biển, Sở KH&CN cần nghiên cứu để tham
mưa cho UBND TP đề xuất đặt hàng cho phù hợp.
e. Quảng Nam và Đà Nẵng đề nghị: nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp khai
thác hợp lý không gian hai bờ sông Thu Bồn nhằm thích ứng với thiên tai, bảo vệ môi
trường và phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam” và nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất
giải pháp khai thác hợp lý không gian sinh thái hai bờ sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
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nhằm thích ứng với thiên tai, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững KT-XH
đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.
Bộ KH&CN có ý kiến về nội dung này như sau:
Đề nghị xem xét tính trùng lặp của 02 nhiệm vụ này. Mặt khác, đây là các nhiệm vụ
nên triển khai ở cấp địa phương, có kế thừa kết quả các nhiệm vụ cấp quốc gia đã triển
khai đối với lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
3. Hỗ trợ cấp tăng kinh phí hoạt động KH&CN hàng năm
Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc phân bổ ngân sách từ TW đều được cân đối chung
theo từng giai đoạn. Hiện tại, ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã
được giao về các địa phương; ngân sách chi thường xuyên cũng đã được cân đối cho các
địa phương trong giai đoạn 2017-2020. Đối với ngân sách sự nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN
đã có kiến nghị và được Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho phép cân đối hàng năm. Bộ
KH&CN ghi nhận sẽ nghiên cứu thực tiễn tại một số địa phương có tính đặc thù hoặc có
khó khăn đột xuất, tuy nhiên, việc hỗ trợ chỉ được xem xét khi địa phương có nội dung cụ
thể và có đề xuất trực tiếp từ UBND các địa phương.
4. Giải quyết một số đề xuất cụ thể
Bộ KH&CN ghi nhận và đang chỉ đạo triển khai một số đề xuất cụ thể sau:
- Việc thống nhất quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Đến nay, theo tổng hợp từ các
địa phương, đã có 58/63 tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
Tuy nhiên, cách thức quản lý hiện đang rất khác nhau (từ quy trình xác định nhiệm vụ,
phê duyệt, cách thức thẩm định kinh phí,…) gây khó khăn cho việc triển khai của cơ
quan chủ trì, cơ quan CGCN, nhất là đối với các cơ quan TW triển khai tại địa phương.
- Phối hợp với các Bộ liên quan xem xét đề nghị của các địa phương về mức dự kiến
kinh phí đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp KH&CN, trước khi Hội nghị của HĐND
tỉnh họp giao Kế hoạch và dự toán ngân sách năm.
- Xem xét việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định số 08/2014/NĐ-CP về nội dung
quy định trình tự, thủ tục quản lý các nhiệm vụ liên kết (theo quy định tại khoản 5 - Điều
8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP loại hình nhiệm vụ này mới chỉ phù hợp ở nhiệm vụ cấp
Quốc gia) để tháo gỡ những vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ liên kết cấp tỉnh.
- Làm việc với Ngân hàng về nội dung kiến nghị đề nghị Ngân hàng ủy thác cho vay
vốn từ Quỹ phát triển KH&CN, trong đó nghiên cứu đề xuất các phương án thế chấp
để tháo gỡ cho DN.
- Hướng dẫn cho các địa phương về cách thức, phương pháp tính toán một số
chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển KH&CN phục vụ cho việc đánh giá tổng kết vào
năm 2020.
Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh/TP
trong vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trong dịp Hội nghị giao ban KH&CN Vùng
lần thứ XIV.
VỤ PHÁT TRIỂN KH&CN ĐỊA PHƯƠNG
(Tổng hợp)
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH BÌNH ÑÒNH VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ COÂNG TAÙC
GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu (phụ lục 1)
Phối hợp với Hội Gặp gỡ Việt Nam, Bộ KH&CN, Trung tâm Quốc tế Khoa học và
Giáo dục liên ngành (ICISE) tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công hơn 20 hội
nghị, hội thảo quốc tế và 06 lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế cùng các hoạt động bên
lề tại TP Quy Nhơn, với hơn 2.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Trong đó,
Hội thảo quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” diễn ra từ ngày 07-08/7/2016 là Hội nghị
lớn nhất được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Gặp gỡ Moriond (Rencontres de Moriond)
sáng lập từ năm 1966 bởi GS. Trần Thanh Vân. Hội thảo có số lượng tham gia nhiều
nhất trong các hội nghị (hơn 300 khách mời), đặc biệt là sự có mặt của 6 Giáo sư đạt
giải Nobel, các nhà khoa học, các chủ tịch Hàn lâm viện, chủ tịch Hội đồng giải Nobel,
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ KH&CN của các nước ASEAN, Giám đốc các DN lớn trên thế
giới như: Tập đoàn Solvay (Bỉ), Tập đoàn dược phẩm SANOFI (Pháp), Tập đoàn Valeo,
Tập đoàn Airbus, Tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu Âu,… và sự tham dự của Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.
Phối hợp với các ngành tiếp tục xây dựng và triển khai dự án Tổ hợp không gian khoa
học tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với tổng kinh phí 286 tỷ đồng từ nguồn kinh phí
TW thực hiện trong năm 2015-2017. Công trình được khởi công vào ngày 20/7/2015,
dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động cuối năm 2017, hiện nay đang chuẩn bị lắp đặt
máy móc thiết bị cho nhà mô hình vũ trụ. Để chuẩn bị cho Tổ hợp không gian khoa học
đi vào hoạt động, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Khám phá khoa học và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định
số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016. Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, kinh phí tổ
chức lớp đào tạo, xét tuyển dụng nhân sự làm việc cho Trung tâm Khám phá khoa học;
thực hiện dự án Nâng cấp cảnh quan tại Trung tâm ICISE; trình Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp kinh phí hàng năm cho việc tổ chức các cuộc
Hội thảo khoa học quốc tế, kinh phí cho Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành,
kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư hàng năm cho Trung tâm Khám
phá khoa học mới thành lập và năm 2016 đã được cấp.
Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động về phát triển KH&CN giai
đoạn 2016-2020 và đã được Tỉnh ủy ban hành tại Chương trình số 07-CTr/TU ngày
20/10/2016. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình
hành động của Tỉnh ủy, hiện tại đã dự thảo xong lấy ý kiến các ngành và bổ sung hoàn
chỉnh trình UBND tỉnh.
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Phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện
16 văn bản QLNN về lĩnh vực hoạt động KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả công tác
QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh; phê duyệt và triển khai thực hiện 24 đề tài, dự án
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2015-2016; phê
duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên
thị trường; triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và
cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
Tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Bộ KH&CN quản lý triển khai thực hiện các dự án cấp
nhà nước được Hội đồng KH&CN cấp nhà nước đánh giá Bình Định triển khai có hiệu
quả, gắn với DN tạo ra sản phẩm mới góp phần phát triển KT-XH, tiêu biểu như: dự
án "Sản xuất thuốc điều trị bệnh ung thư tại Bình Định thực hiện trong giai đoạn 20142018" với tổng kinh phí 59,5 tỷ đồng thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia,
đây là dự án nghiên cứu khoa học đầu tiên của Việt Nam sản xuất được thuốc điều trị
ung thư, giảm giá thành cho bệnh nhân và chủ động được nguồn thuốc điều trị bệnh
ung thư trong nước. Một số dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Xây
dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium để quản lý
rầy nâu hại lúa; Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất và chế biến nấm
ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Bình Định; Ứng dụng CNSH sản xuất
chế phẩm vi sinh vật đối kháng phòng ngừa bệnh thối cổ rễ trên cây hồ tiêu, cây kiệu
tại Bình Định.
Đề xuất UBND tỉnh đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã được phê duyệt và
triển khai thực hiện: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch,
muối tinh và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị giữa Công ty CP Muối và Thực phẩm
Bình Định với diêm dân tại tỉnh Bình Định bắt đầu thực hiện năm 2016; dự án Xây dựng
chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị cây lạc (đậu phộng)
ở tỉnh Bình Định thuộc Chương trình NTMN, bắt đầu thực hiện năm 2017; dự án Hoàn
thiện và đổi mới công nghệ để nâng cao sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong
sản xuất ống thủy tinh y tế thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nội dung, kinh phí năm 2016 và tổ chức triển khai
thực hiện 04 dự án, chương trình do các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN chủ trì thực hiện
đạt kết quả tốt như: Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH chủ lực của tỉnh Bình
Định giai đoạn 2011-2015; KH&CN hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn
2011-2015; KH&CN hỗ trợ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; Chương trình chuyển giao
và ứng dụng CNSH giai đoạn 2011-2015. Bốn dự án, chương trình trên tiếp tục được
UBND tỉnh phê duyệt triển khai giai đoạn 2 (2016-2020).
Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo chủ trương
của Bộ KH&CN, UBND tỉnh. Đã hoàn thành dự thảo, tổ chức hội thảo để các ngành,
đơn vị, địa phương tham gia, trên cơ sở đó Sở hoàn chỉnh thông qua Hội đồng KH&CN
tỉnh trước khi trình Bộ KH&CN phê duyệt.
Chuẩn bị tốt nội dung và khâu tổ chức để UBND tỉnh tổng kết hoạt động KH&CN trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt
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Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Quyết định 601/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc
thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Định giai đoạn
2016-2020

UBND tỉnh Bình Định

2

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy
chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN tỉnh
Bình Định

UBND tỉnh Bình Định

3

Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
cấp tỉnh năm 2016

UBND tỉnh Bình Định

4

Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc
thành lập hội đồng sáng kiến tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Bình Định

5

Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL
trực thuộc Sở KH&CN

UBND tỉnh Bình Định

6

Quyết định số 1957/QĐ-UBND 09/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trực thuộc Sở
KH&CN

UBND tỉnh Bình Định

7

Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực
thuộc Sở KH&CN

UBND tỉnh Bình Định

8

Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm
trực thuộc Sở KH&CN

UBND tỉnh Bình Định

9

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ban hành
Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định

10

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Quy định
mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN ; các nội dung liên quan đến lập dự toán,
phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Bình Định

11

Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UNND tỉnh ban hành Quy
chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc
Sở KH&CN

UBND tỉnh Bình Định

12

Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc công
bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN dưới
hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN

UBND tỉnh Bình Định

13

Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc phê duyệt nội dung Dự án KH&CN hỗ trợ phát triển DN tỉnh Bình Định,
giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Bình Định

14

Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 phê duyệt danh mục đề tài, dự
án nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ trong năm 2015

UBND tỉnh Bình Định

15

Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 phê duyệt nhiệm vụ KH&CN
“Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn
tỉnh Bình Định” triển khai thực hiện trong năm 2015-2016

UBND tỉnh Bình Định

16

Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 phê duyệt dự toán kinh phí hỗ
trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Phù Cát,
Phù Mỹ, Hoài Nhơn và Tây Sơn năm 2015

UBND tỉnh Bình Định
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Nam 18/5; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh trí
thức tiêu biểu về KH&CN lần thứ nhất tại tỉnh Bình Định.
Trình UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở theo
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 (được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016) và chức năng, nhiệm vụ
của 5 đơn vị trực thuộc theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV.
Ngoài công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước
về lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, Sở còn thực hiện tốt các nội dung và
yêu cầu xây dựng các báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh như: việc triển khai ngân
sách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN và sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát
triển KH&CN giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh; sơ kết 03 năm triển khai thực hiện
Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 46/NQ-CP trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh
báo cáo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Bộ KH&CN theo quy
định; báo cáo về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm
thúc đẩy CNH-HĐH giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong
đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo theo yêu cầu của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về KH&CN; chuẩn bị tốt các nội dung để Đoàn Giám sát của Quốc
hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện giám sát về lĩnh vực KH&CN
theo kế hoạch. Qua giám sát, Đoàn Giám sát đánh giá cao về việc triển khai ứng dụng
các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH
của tỉnh.
2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
Bộ máy tổ chức của Sở được kiện toàn theo Thông tư liên tịch số
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ.
Sở KH&CN hiện có 07 phòng chuyên môn (Quản lý Khoa học, Quản lý KH&CN cơ
sở, Quản lý Công nghệ, Quản lý Chuyên ngành, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng
và Thanh tra Sở) và 05 đơn vị trực thuộc (Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Phân tích và
Kiểm nghiệm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin và Thống kê
KH&CN, Trung tâm Khám phá khoa học) với tổng số 77 biên chế được giao (trong đó
QLNN 43, đơn vị sự nghiệp 34) và 80 hợp đồng lao động chủ yếu làm việc tại các đơn
vị sự nghiệp.
Về trình độ chuyên môn, Sở có 120 công chức, viên chức và người lao động (chiếm
86,96%) có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 01 tiến sĩ và 22 thạc sỹ (phụ lục 2).
Về lý luận chính trị: toàn ngành có 12 công chức có trình độ lý luận chính trị cao cấp;
23 công chức, viên chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp và tương đương.
Sở KH&CN Bình Định đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế nội bộ của
đơn vị như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế hoạt
động Hội đồng sáng kiến, Quy chế luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí
công tác đối với công chức, viên chức các phòng và đơn vị thuộc Sở KH&CN. Kiện toàn
bộ máy lãnh đạo các phòng và đơn vị: bổ nhiệm 07 chức danh Lãnh đạo cấp phòng
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thuộc sở, 01 lãnh đạo Trung tâm; điều động và bổ nhiệm 05 Lãnh đạo cấp phòng thuộc
Trung tâm; bổ nhiệm lại 01 chức danh Lãnh đạo phòng thuộc đơn vị; xét tuyển đặc cách
02 viên chức làm việc tại Trung tâm Khám phá khoa học.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, Sở đã cử hơn 90 lượt công chức,
viên chức và người lao động tham gia các khóa đào tạo ngắn ngày do Trường Quản lý
KH&CN, Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức; cử 05 công chức tham gia lớp cao cấp chính trị;
06 công chức tham gia lớp trung cấp chính trị; 04 công chức được bồi dưỡng lớp QLNN
ngạch chuyên viên chính; 11 công chức được bồi dưỡng chương trình QLNN ngạch
chuyên viên.
Sở đã tiếp nhận thực hiện 61 thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt thuộc
lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Quốc gia; thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng
hóa nhập khẩu; thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy và thủ tục hành chính thuộc lĩnh
vực năng lượng nguyên tử, ATBX hạt nhân; thủ tục hành chính về đăng ký hoạt động
KHCN do khối Văn phòng Sở tiếp nhận. Trong năm, Sở đã áp dụng triển khai phần
mềm Idesk sử dụng song song với Văn phòng điện tử Cemofy nhằm giải quyết công
việc nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm văn phòng phẩm của cơ quan, nâng cao năng
suất làm việc của công chức, viên chức và người lao động.
Công tác kiểm tra chỉ số CCHC của Sở đã được UBND tỉnh xếp loại tốt. Tại cuộc thi
“Ý tưởng CCHC 2016” do Sở Nội vụ tổ chức, đội thi CCHC Sở KH&CN đạt giải nhất,
được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; phần mềm thi đua khen thưởng của đội thi mang
đến cuộc thi được các cơ quan, đơn vị quan tâm, ứng dụng vào công tác CCHC nói
chung trên toàn tỉnh.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN (phụ lục 3)
Lập kế hoạch phân bổ kinh phí, giao nhiệm vụ từng năm cho các phòng, đơn vị.
Lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ
năm 2016 của các đơn vị, chuyển Sở Tài chính thẩm tra. Làm thủ tục cấp dự toán cho
24 nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho các đơn vị và Sở.
Đơn vị tính: triệu

Phụ lục 3: Tình hình sử dụng kinh phí
STT

Danh mục

I

Kinh phí đầu tư phát triển KH&CN

II

Kinh phí sự nghiệp KH&CN

KH TW giao

KH UBND giao

Trong đó:
Chi nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia chuyển
tiếp sang 2016 cấp về địa phương quản lý

22.900

Chi nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng

14.165

Chi hoạt động KH&CN phục vụ quản lý nước

2.031

3

Hoạt động cấp huyện

3.040

4

Chi cho các đơn vị sự nghiệp

3.249

5

Tăng cường tiềm lực, chống xuống cấp

7.153

6

Chi khác (nêu cụ thể)

6.680

Tổng số

59.218

1
2
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4. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (phụ lục 4, 5, 6)
Trong 2 năm, Sở đã tổ chức nghiệm thu 24 đề tài, dự án. Kết quả có 10 đề tài xếp
loại xuất sắc, 11 đề tài xếp loại khá và 03 đề tài xếp loại đạt, cụ thể:
- Xếp loại xuất sắc: “Đánh giá hiệu quả giảm đau của Ketamine liều thấp trong
dự phòng đau sau mổ tầng trên ổ bụng”; “Đánh giá hiệu quả của thuốc Soli-Medon
40 (BIDIPHAR) trong hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư tại Bệnh viện Thống Nhất”;
“Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra
vào khu neo trú bão của tàu thuyền ở cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định”; “Nghiên cứu biến đổi
hô hấp, huyết động và biến chứng trong gây mê hồi sức và tuần hoàn ngoài cơ thể ở
bệnh nhân phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định”; “Triển khai áp dụng
phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Hóa học ở trường Trung học cơ sở, tỉnh
Bình Định góp phần phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh”; “Nghiên
cứu ứng dụng phương pháp thuyên tắc mạch trong điều trị u xơ tử cung’, “Đánh giá kết
quả thăm dò chức năng nút xoang, nút nhĩ thất và cắt cơn nhịp nhanh trên thất bằng
máy kích nhĩ qua thực quản”; “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số
bệnh lý ngoại khoa trong ổ bụng trẻ em”; “Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em
8-10 tuổi và kiến thức - thực hành của phụ nữ 18-49 tuổi về phòng chống các rối loạn
thiếu Iốt tại Bình Định năm 2015”; “Phục tráng giống lúa ngắn ngày ĐV108 nhằm nâng
cao độ thuần và khả năng kháng sâu, bệnh, đáp ứng nhu cầu về giống cho sản xuất ở
Bình Định”.
- Xếp loại khá: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp can thiệp động mạch vành qua
da trong điều trị bệnh nhân có hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
Định”; “Xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Bình Định đến năm 2020”; "Ứng
dụng KH&CN xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng kiệu tại huyện Phù
Mỹ - tỉnh Bình Định"; “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương
trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng tại Bình Định”; “Nghiên cứu quy luật phát sinh gây
hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân hại lúa tại Bình Định”; “Khảo sát,
tuyển chọn giống và kỹ thuật canh tác cây cói (Cyperus malaccensis Lam) tại một số
vùng nhiễm mặn của tỉnh Bình Định”; “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng băng xanh
ngăn lửa phòng cháy rừng trồng từ một số loài cây bản địa tại Bình Định”.
- Xếp loại đạt: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis)
dưới tán rừng tự nhiên thuộc xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định”; "Điều tra, lập
hồ sơ khoa học một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Bình Định”.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Quản lý công nghệ (phụ lục 7)
Hoạt động quản lý công nghệ chú trọng theo hướng ngăn chặn kịp thời những công
nghệ yếu kém, công nghệ lạc hậu được đưa vào địa phương. Trong năm 2015-2016,
Sở đã tiến hành thẩm định công nghệ 05 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh
vực khoa học y dược, khoa học kỹ thuật và công nghệ theo quy định tại Thông tư số
03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ KH&CN và đáp ứng được yêu cầu của
ngành chức năng trước khi cấp phép đầu tư theo quy định.
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Tham gia nghiệm thu thiết bị cho 05 đơn vị; tham gia xét thầu lựa chọn thiết bị, công
nghệ cho 10 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cho 04 dự án; đánh giá
tài sản cố định cho 03 đơn vị; tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự:
08 vụ việc theo đề nghị của ngành chức năng.
Tổ chức nhiều cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm, mô hình tổ chức công tác QLNN
về công nghệ; hội thảo giới thiệu công nghệ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi
trường, công nghệ mới trong sản xuất.
5.2. Quản lý ATBX hạt nhân (phụ lục 8)
Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho 28 cơ sở; thẩm định, cấp phép hoạt động cho 28 cơ
sở đạt tiêu chuẩn ATBX. Hiện nay, Sở đã thống kê và quản lý 102 thiết bị bức xạ trên địa
bàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu là thiết bị bức xạ trong lĩnh vực y tế (102 thiết bị).
Phối hợp với Trung tâm Đào tạo - Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt tổ chức lớp tập
huấn ATBX trong y tế cho nhân viên, cán bộ phụ trách ATBX. Cung cấp số liệu và tham
gia phản biện cho thuyết minh nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt
nhân cấp tỉnh.
Tham gia góp ý các dự thảo về ATBX hạt nhân cụ thể: dự thảo Thông tư ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế; dự
thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia;
dự thảo Thông tư quy định về việc cấp giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ
trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
6. Hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật (phụ lục 9)
Quản lý và tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án thuộc Chương trình 68 giai đoạn
2011-2015; đề xuất thực hiện nhiệm vụ cho Chương trình giai đoạn 2016-2020; tổ chức
02 lớp tập huấn về SHTT “Bảo hộ và khai thác nhãn hiệu” và “Thực thi quyền SHTT”
cho gần 100 học viên là cán bộ làm công tác KH&CN cấp huyện, các hội làng nghề
truyền thống, các DN quan tâm đến công tác SHTT. Hướng dẫn cho 100 lượt cá nhân,
tổ chức xác lập, bảo vệ quyền SHCN. Tham gia và hỗ trợ cho Chương trình Sáng kiến
Giải pháp, ghi hình các sản phẩm sáng tạo của nhà nông trên địa bàn tỉnh do Đài THVN
thực hiện.
Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ
thuật tỉnh lần thứ IX (2014-2015), lần thứ X (2016-2017).
Tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng các địa danh và vùng địa giới trong việc
đăng ký SHTT các nhãn hiệu đặc trưng của tỉnh Bình Định như: “Bánh tráng nước dừa
Tam Quan”, “Nước mắm Đề Gi”, “Nón ngựa Phú Gia”, “Dầu dừa tinh khiết Hoài Nhơn”;
quản lý tình hình thực hiện dự án “Mai vàng Nhơn An” và “Rượu Bàu Đá”, Nem chả
Chợ Huyện, Rượu Đậu xanh Tây Sơn, Nón lá Gò Găng, Trà Gò Loi, Mật ong rừng
An Lão - Bình Định.
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Trình UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng Sáng kiến của tỉnh; chuẩn bị nội dung và tổ chức
thành công 02 kỳ họp để Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét, đánh giá các sáng kiến giai
đoạn 2013-2015 có tác dụng ảnh hưởng đối với tỉnh. Kết quả có 140 sáng kiến của
120 tác giả/đồng tác giả được Hội đồng công nhận; tổ chức lấy ý kiến trình UBND tỉnh
sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến.
7. Về công tác TCĐLCL (phụ lục 10)
7.1. Công tác quản lý đo lường
Ban hành thủ tục tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng
đóng gói sẵn; phổ biến, hướng dẫn 06 VBQPPL cho 100 DN; cập nhật 12 văn bản kỹ
thuật đo lường; hướng dẫn 07 DN hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn
hàng đóng gói sẵn; tiếp nhận hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng cho 03 sản phẩm
của 02 DN.
Tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015
của Bộ KH&CN quy định về đo lường chất lượng, kinh doanh trong xăng dầu cho
200 DN trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với chất lượng của
hàng đóng gói sẵn nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày
15/7/2014 của Bộ KH&CN.
Tổ chức kiểm tra công tác TCĐLCL và khảo sát thực trạng năng suất, chất lượng tại
19 DN và hướng dẫn, hỗ trợ 06 DN được chọn năm 2015 để triển khai các nội dung dự
án năng suất chất lượng. Khảo sát, đánh giá và hướng dẫn 05 DN hoàn thiện hồ sơ
tham gia xây dựng mô hình điểm về áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tổ
chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng suất chất lượng trong hoạt động DN
“Thực hành Lean” cho 21 DN trên địa bàn tỉnh.
7.2. Quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Bổ sung 420 TCVN, 49 quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng 17 TCCS, ghi nhãn
sản phẩm hàng hóa cho 110 sản phẩm. Hướng dẫn công bố hợp chuẩn 03 DN và tiếp
nhận 01 giấy phép vận chuyển hàng hóa là hóa chất ăn mòn, độc hại.
7.3. Công tác kiểm định, thử nghiệm
Kiểm định, hiệu chuẩn 57.219 PTĐ và thử nghiệm 249 mẫu. Duy trì việc áp dụng hệ
thống quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2007 trong hoạt động kiểm
định, hiệu chuẩn và thử nghiệm điện.
7.4. Hoạt động TBT
Rà soát 42 VBQPPL của tỉnh, trong đó không có văn bản nào liên quan đến quy định
của Hiệp định TBT phải thực hiện thông báo. Tiếp nhận 87 thông tin từ Văn phòng TBT
Việt Nam, trong đó xử lý và gửi đến các Sở, ban, ngành và các DN 17 thông tin. Duy trì
và cập nhật thường xuyên các VBQPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành;
thông tin về hoạt động TBT; thông tin cảnh báo đối với hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.
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8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Hàng năm, xuất bản 12 số Tạp chí KH&CN (trong đó có 02 số kép) với số lượng
1.500 quyển/số; biên tập Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 2011-2015; tổ chức
trưng bày sản phẩm kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam; tổ chức lưu trữ, phục vụ tra cứu
tư liệu theo quy định. Phối hợp với Đài Truyền thanh TP trong việc xây dựng chuyên
mục về KH&CN trên sóng phát thanh; phối hợp với Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Bưu điện
tỉnh và Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh để phát hành Tạp chí đến bạn đọc ở tuyến cơ
sở. Phối hợp với Cục Thống kê tổ chức tập huấn Thống kê KH&CN cho các đối tượng
tại tỉnh.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (phụ lục 11)
Sở đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh, kiểm tra tại 343 cơ sở trong 05 lĩnh vực:
hoạt động kinh doanh xăng dầu; về đo lường và ATBX, hạt nhân; chuyên đề diện
rộng; chấp hành quy định pháp luật về đo lường. Qua đợt kiểm tra có 15/343 cơ sở vi
phạm, đoàn thanh tra đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt là
120.338.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, 100% cơ sở vi phạm chấp hành quyết định
xử phạt và nộp phạt đầy đủ.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
10.1. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
Thực hiện dự án đầu tư tiềm lực “Đầu tư nâng ấp máy móc, thiết bị Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ KH&CN Bình Định giai đoạn 2012-2016”.
Hoàn thành các nội dung chương trình chuyển giao, ứng dụng CNSH năm
2015-2016, dự án KH&CN hỗ trợ và phát triển DN tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2016.
Nghiệm thu cấp tỉnh, cấp nhà nước dự án KH&CN “Xây dựng mô hình nhân nhanh
giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tại Bình Định” (đạt loại khá); “Xây dựng và
quản lý nhãn hiệu “Kiệu Phù mỹ” dùng cho sản phẩm củ kiệu của huyện Phù Mỹ, tỉnh
Bình Định” (thuộc chương trình 68 của Bộ KH&CN, đạt loại xuất sắc); “Xây dựng mô
hình ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu quy mô
công nghiệp tại tỉnh Bình Định” (đạt loại khá); dự án cấp nhà nước “Ứng dụng CNSH
sản xuất chế phẩm vi sinh vật đối kháng phòng ngừa bệnh thối cổ rễ trên cây hồ tiêu,
cây kiệu tại Bình Định” (đạt loại khá).
Trung tâm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong hoạt động chuyên môn.
10.2. Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm
Tổ chức thực hiện Chương trình khởi nghiệp. Bước đầu đã thành lập được Câu lạc
bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; đã tổ chức sinh hoạt hàng tuần sôi nổi và thu
hút sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Đồng thời đã tạo được phong
trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Đã tổ chức xét tuyển
các ý tưởng thông qua cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2016 và chọn ra 03 ý tưởng
để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
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Các nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch ứng phó sự
cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định" được triển khai đúng tiến độ theo đề
cương đã được duyệt trong năm 2015. Đến nay, các nội dung của nhiệm vụ đã cơ bản
hoàn thành, đang trong giai đoạn viết báo cáo tổng kết trình Hội đồng KH&CN chuyên
ngành của tỉnh xem xét, thông qua kết quả.
Thực hiện đảm bảo các nội dung được duyệt của nhiệm vụ: Quan trắc môi trường
phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Định, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại xuất sắc.
Đã triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, với máy móc thiết bị kỹ
thuật hiện đại, đáp ứng được yêu cầu cơ bản về công tác phân tích và kiểm nghiệm.
10.3. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Thực hiện đăng ký bảo hộ về SHCN cho 16 sản phẩm, tổ chức tập huấn QLNN về
SHTT 06 lớp tại các huyện và đào tạo chuyên sâu 01 lớp cho các đối tượng liên quan.
Tổ chức điều tra khảo sát về nhu cầu sử dụng CSDL thông tin KHCN, khảo sát, thu
thập dữ liệu nhà cung cấp thiết bị công nghệ trên địa bàn tỉnh để phục vụ sàn giao dịch
thiết bị công nghệ. Khai thác các dự án trong lĩnh vực KH&CN, chủ yếu lĩnh vực CNTT.
10.4. Trung tâm Khám phá khoa học
Kiện toàn tổ chức bộ máy, cải tạo và nâng cấp cảnh quan cho Trung tâm Quốc tế
Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Phối hợp với Trung tâm ICISE mời các chuyên gia Pháp tổ chức khóa đào tạo kỹ
năng trình diễn và vận hành nhà chiếu vũ trụ nhằm chọn các học viên có thành tích xuất
sắc trong khóa học làm việc tại Trung tâm.
Tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất TW hỗ trợ kinh phí cho các hội thảo khoa
học quốc tế năm 2017 và kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm Khám phá
khoa học.
Hoàn chỉnh và xin chủ trương in Tập sách về các hoạt động của Trung tâm ICISE,
tổ hợp không gian khoa học và các hội nghị quốc tế đã tổ chức tại Bình Định, kết hợp
với việc quảng bá du lịch Bình Định.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
Các huyện đã tiến hành kiện toàn Hội đồng KH&CN cấp huyện sau khi có sự thay
đổi nhân sự từ Đại hội các cấp vào cuối năm 2015 và Bầu cử HĐND các cấp giai đoạn
2016-2021. Các nội dung, hoạt động hàng năm của từng địa phương được thông qua
Hội đồng trước khi quyết định trực tiếp. Nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp huyện
được HĐND tỉnh thông qua và Sở Tài chính cấp một lần về cho các địa phương. Tổng
kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp cho huyện hàng năm là 3.040 triệu đồng. Bên cạnh đó,
các địa phương còn được bố trí thêm 4% kinh phí đầu tư, phát triển.
Hoạt động KH&CN các huyện trong thời gian qua đạt được những kết quả đáng kể.
Các địa phương đã chú trọng xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ KH&CN trong sản
xuất, phục vụ cho đời sống bà con nông dân tại địa phương. Nhiều địa phương đã chủ
động đề xuất thực hiện các mô hình mới, phù hợp tại địa phương. Hoạt động thông
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tin tuyên truyền về KH&CN cũng được các huyện quan tâm. Một số địa phương đã
có chuyên mục định kỳ về KH&CN trên sóng đài phát thanh huyện. Các huyện đã chú
trọng công tác xác lập, bảo hộ và phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
12. Về các hoạt động liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế
Sở KH&CN Bình Định được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư cho công trình Tổ hợp
Không gian, đồng thời phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục và liên
ngành tổ chức 12 hội thảo khoa học quốc tế năm 2016 tại TP Quy Nhơn với sự tham
gia của Chính phủ, các nhà khoa học đạt giải nổi tiếng trên thế giới.
Để tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và lĩnh vực KH&CN nói riêng theo Biên
bản ghi nhớ đã được ký kết giữa 2 đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bình Định - Việt Nam
và 04 tỉnh Nam Lào (Attapa, Sekong, Salavan, Champashak) và các văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết giữa tỉnh
Bình Định và các tỉnh Nam Lào, Sở KH&CN Bình Định đã xây dựng kế hoạch tiếp đón
01 đoàn công tác của Sở KH&CN Champashak - Lào và tổ chức 02 đợt công tác sang
làm việc và hỗ trợ Sở KH&CN tỉnh Champashak triển khai một số nội dung về lĩnh vực
KH&CN như: trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN,
SHTT; xây dựng các nhãn hiệu hàng hóa; khảo sát, tìm hiểu về ứng dụng CNTT trong
quản lý; hỗ trợ xây dựng website và hướng dẫn chuyển giao các phần mềm quản lý
(phần mềm quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, văn phòng điện
tử Cemofy). Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm QLNN về TCĐLCL, các nội dung triển khai
hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ cho các phòng chuyên môn tại đơn vị. Khảo sát
nhu cầu về phân tích, kiểm nghiệm lĩnh vực hóa sinh, tư vấn và xử lý đánh giá tác động
môi trường đồng thời ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN.
13. Về hoạt động Quỹ KH&CN
Tổ chức bộ máy của Quỹ gồm có Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ
và Cơ quan Điều hành Quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ được cấp đủ đến năm 2018 là
20.000.000.000 đồng. Tổng vốn hiện có: 16.663.689.143 đồng.
Tổng dự án KH&CN cho vay ưu đãi từ năm 2009-2011 là 09 dự án, trong đó có
03 dự án sản xuất thử nghiệm, 06 dự án đổi mới công nghệ với tổng vốn cho vay là
10 tỷ đồng. Kết quả có 05 dự án hoàn thành mục tiêu, 02 dự án hoạt động kém hiệu quả
và 02 dự án không được thực hiện. Từ năm 2015-2016, Quỹ Phát triển KH&CN ngừng
hoạt động cho vay, chủ yếu tập trung hoạt động thu hồi nợ. Đến nay, có 01 dự án đã trả
hết nợ vốn vay và 03 dự án chưa hoàn trả vốn.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch trong năm đề ra
Nhìn chung, hoạt động KH&CN trong thời gian qua đã triển khai theo đúng kế hoạch
đề ra và hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Công tác QLNN về KH&CN, SHTT,
ATBX được triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác
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TCĐLCL được chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động giám sát và hướng dẫn DN tuân thủ
các quy định về đo lường, chất lượng sản phẩm.
Đến năm 2016, nhiều tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua - khen thưởng cao, cụ
thể: có 129/133 cá nhân đủ điều kiện xét đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 23 cá nhân
đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 06 cá nhân đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 10 cá nhân
được UBND tỉnh tặng bằng khen, 06 tập thể lớn đạt Lao động xuất sắc, 03 tập thể được
UBND tỉnh tặng bằng khen,... Các đơn vị sự nghiệp tập trung triển khai đề án tự chủ về
tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính
phủ, thực hiện các dịch vụ KH&CN.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế
- Triển khai dự án Tổ hợp Không gian khoa học còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn
về thủ tục.
- Tổ chức xét duyệt đề cương các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2016 còn chậm.
- Việc chuyển giao ứng dụng kết quả một số đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và
đời sống còn hạn chế.
- Đến nay, Bộ KH&CN vẫn chưa có hướng dẫn, ban hành một số chỉ tiêu phát triển
KH&CN theo Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, do đó địa phương khó
khăn trong tổ chức thực hiện.
- Công tác đăng ký thành lập, hoạt động DN KH&CN và phát triển thị trường KH&CN
còn thiếu quy định, hướng dẫn cụ thể.
- Năng lực công nghệ của một số DN trong tỉnh nhìn chung còn yếu; số DN có đầu
tư, đổi mới công nghệ không nhiều; trình độ công nghệ của một số nhóm ngành chủ lực
chỉ đạt mức trung bình tiên tiến so với cả nước. Sự quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt
động khoa học, đổi mới công nghệ của phần lớn DN trong tỉnh còn hạn chế.
2.2. Nguyên nhân
- Tổ hợp Không gian khoa học là một công trình đặc thù trong lĩnh vực khoa học, lần
đầu tiên triển khai ở nước ta. Thiết kế của công trình thuê tổ chức nước ngoài nên trong
quá trình triển khai có nhiều thay đổi phải điều chỉnh nội dung và dự toán công trình do
chưa sát với thực tế; mặt khác, các nguyên, vật liệu, thiết bị phải nhập từ nước ngoài
nên thủ tục có nhiều khó khăn.
- Có sự thay đổi về Chủ tịch hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học của tỉnh nên danh
mục các đề tài, dự án năm 2016 chậm được phê duyệt (cuối tháng 4, UBND tỉnh mới
có quyết định phê duyệt). Mặt khác, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị nội
dung đề cương chi tiết để thông qua Hội đồng khoa học cũng rất chậm, cơ quan quản
lý đôn đốc chưa quyết liệt.
- Chưa có cơ chế triển khai chuyển giao ứng dụng kết quả các đề tài, dự án đã hoàn
thành đạt kết quả tốt có khả năng nhân rộng, ứng dụng vào sản xuất và đời sống; bố trí
kinh phí từ ngân sách trong lĩnh vực này còn rất hạn hẹp.
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PHẦN II - NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH KH&CN TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2018-2020
1. Triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Tổ hợp Không gian khoa học và đẩy nhanh
tiến độ dự án theo chỉ đạo UBND tỉnh để đảm bảo đến tháng 7/2017 đưa vào sử dụng;
tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo và nâng cấp cảnh quan cho Trung tâm Quốc tế Khoa
học và Giáo dục liên ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
2. Phối hợp Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tổ chức các hội thảo
khoa học.
3. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Tỉnh
Đảng bộ lần thứ XIX về KH&CN, báo cáo kết quả thực hiện cho Tỉnh ủy.
4. Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất thực hiện trong năm 2017 để
chuẩn bị họp thông qua Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2017. Nghiệm
thu các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành và đầy đủ hồ sơ theo quy định.
5. Triển khai giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2017 cho các phòng
và đơn vị trực thuộc.
6. Tổ chức, tham gia các Chợ công nghệ thiết bị trong và ngoài tỉnh. Phát triển các
hoạt động hội chợ, xúc tiến mua bán công nghệ, sản phẩm KH&CN, môi giới CGCN.
7. Triển khai hợp tác với Sở KH&CN Tp.HCM, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trong
các lĩnh vực: khởi nghiệp; đổi mới sáng tạo; ươm tạo công nghệ cao và DN công
nghệ cao.
8. Thực hiện chuyển giao một số công nghệ theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở
KH&CN Bình Định với tỉnh Champashak - Lào.
9. Hỗ trợ các DN trên địa bàn tỉnh xây dựng các dự án tham gia các Chương trình
quốc gia: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình
quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ
quốc gia đến năm 2020.
10. Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thi
Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XI (2018-2019) và lần thứ XII (2020-2021).
Tiếp tục triển khai dự án KH&CN Hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định
giai đoạn 2016-2020.
10. Duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và vận hành tốt hơn văn
phòng điện tử (Idesk) trong công tác.
11. Triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động công chức, viên chức nhằm
kiện toàn cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở, để các đơn vị tiến tới thực
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao và tiến hành các nhiệm vụ
thường xuyên khác.
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PHẦN III - KIẾN NGHỊ
Sở KH&CN Bình Định kính đề nghị Bộ KH&CN như sau:
- Xây dựng chính sách cụ thể khuyến khích hoạt động CGCN tại địa phương, có văn
bản hướng dẫn và định mức về công nghệ mới, sản phẩm mới khi CGCN trong sản
xuất; tăng mức đầu tư về cơ sở vật chất cho các tổ chức KH&CN nhằm tạo ra bước
phát triển đột phá cho các tổ chức KH&CN; khuyến khích các hoạt động nghiên cứu,
đổi mới công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động
làm việc trong lĩnh vực KH&CN; quy định cụ thể việc giao kinh phí hoạt động sự nghiệp
khoa học theo chức năng, nhiệm vụ.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện tính toán kết quả thực hiện một số mục
tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, trong đó hướng dẫn
phương pháp tính tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ
cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương theo hướng dẫn tại Văn bản số
2389/BKHCN-VCLCS ngày của Bộ KH&CN.
- Quy định hướng dẫn cụ thể hơn nữa trong việc tiếp cận và thúc đẩy các DN đăng
ký thành lập và hoạt động DN KH&CN, như cần xem xét lại mức doanh thu để được
hưởng về thuế thu nhập DN. Đồng thời, ngoài những chính sách hỗ trợ thuế, tiền thuê
đất,... cần có những quy định công khai, cụ thể trong việc vay Quỹ phát triển KH&CN,
các chính sách có lợi trong việc phát triển đầu ra đối với các sản phẩm do các DN
KH&CN sản xuất.
- Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ về phát triển DN KH&CN cho các cán bộ quản lý KH&CN ở địa phương.
- Quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa trong việc phối hợp với các Sở KH&CN địa phương
tổ chức các buổi hội thảo tạo điều kiện cho các DN có cơ hội trao đổi thông tin, học tập
kinh nghiệm và giải đáp các vấn đề liên quan về thị trường KH&CN.
- Đề xuất chế độ phụ cấp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất
lượng SP, HH và hỗ trợ đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng cho địa phương.
- Kính đề nghị Cục SHTT cấp văn bằng nhãn hiệu đăng ký bảo hộ đúng thời gian quy
định, đảm bảo quyền lợi cho các chủ sở hữu.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH ÑAÉK NOÂNG VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tham mưu và ban hành văn bản
Giai đoạn 2015-2016, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 12 VBQPPL, cụ thể
như sau:
- Chỉ thị số 24/CT-UBND, ngày 17/12/2015 về việc tăng cường hoạt động KH&CN
cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
- Chỉ thị số 20/2015/CT-UBND ngày 26/9/2015 về tăng cường công tác QLNN về đo
lường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.
- Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành
Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2015.
- Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển
khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017.
- Chương trình số 2671/CTr-UBND ngày 11/6/2015 Chương trình triển khai thực hiện
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 quy định QLNN các nhiệm vụ
KH&CN tỉnh Đắk Nông thay thế cho Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005.
- Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 quy định việc đánh giá, nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh
Đắk Nông, thay thế Quyết định số 1646/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006.
- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 quy định tuyển chọn, giao trực
tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà
nước tại tỉnh Đắk Nông, thay thế Quyết định số 1645/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006.
- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 2/3/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông, thay thế Quyết định số
1724/QĐ-UBND ngày 20/11/2008.
- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 quy định định mức xây dựng,
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng nguồn
ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông.
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- Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính
lĩnh vực: TCĐLCL; SHTT; Năng lượng nguyên tử, ATBX hạt nhân; hoạt động KH&CN
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông, thay thế Quyết định số
1448/QĐ-UBND ngày 22/9/2009.
- Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 ban hành Kế hoạch Áp dụng HTQLCL
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc
hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017, thay thế Quyết định số
1584/QĐ-UBND ngày 13/10/2015.
Phụ lục 1: Thống kê công tác tham mưu ban hành văn bản
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Chỉ thị số 20/2015/CT-UBND ngày 26/9/2015 về tăng cường công tác QLNN về
đo lường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có hiệu lực từ ngày 01/10/2015

UBND tỉnh Đắk Nông

2

Chỉ thị số 24/CT-UBND, ngày 17/12/2015 về việc tăng cường hoạt động KH&CN
cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

3

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

4

Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển
khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2017

UBND tỉnh Đắk Nông

5

Chương trình số 2671/CTr-UBND, ngày 11/6/2015 Chương trình triển khai thực
hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Đắk Nông

6

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 Quy định QLNN các nhiệm
vụ KH&CN tỉnh Đắk Nông thay thế cho Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND, ngày
08/7/2005

UBND tỉnh Đắk Nông

7

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 Quy định việc đánh giá,
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà
nước tại tỉnh Đắk Nông thay thế cho Quyết định số 1646/2006/QĐ-UBND, ngày
27/12/2006

UBND tỉnh Đắk Nông

8

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 Quy định tuyển chọn, giao
trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân
sách nhà nước tại tỉnh Đắk Nông thay thế cho Quyết định số 1645/2006/QĐUBND, ngày 27/12/2006

UBND tỉnh Đắk Nông

9

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 2/3/2016 về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông thay thế
cho Quyết định số 1724/QĐ-UBND, ngày 20/11/2008

UBND tỉnh Đắk Nông

10

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, ngày 01/6/2016 Quy định định mức xây dựng,
phân bổ dự toán và quyết toàn kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng
nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

11

Quyết định số 902/QĐ-UBND, ngày 13/6/2016 về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực: TCĐLCL; SHTT; Năng lượng nguyên tử, ATBX hạt nhân; Hoạt
động KH&CN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông thay
thế cho Quyết định số 1448/QĐ-UBND, ngày 22/9/2009

UBND tỉnh Đắk Nông

12

Quyết định số 1033/QĐ-UBND, ngày 24/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch
Áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt
động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk
Nông giai đoạn 2016-2017 thay thế cho Quyết định sô 1584/QĐ-UBND, ngày
13/10/2015

UBND tỉnh Đắk Nông
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2. Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Tổ chức bộ máy và nhân sự
2.1.1. Tổ chức bộ máy của Sở
- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Có 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở, phòng
Quản lý Khoa học, phòng Quản lý KH&CN cơ sở, phòng Công quản lý chuyên ngành,
phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Các đơn vị trực thuộc: Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN,
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc Chi cục TCĐLCL.
2.1.2. Nhân sự
Tổng chỉ tiêu biên chế của Sở là 62 biên chế, trong đó QLNN: 42 biên chế, hoạt động
sự nghiệp: 20 biên chế, được phân bổ cụ thể như sau: Khối Văn phòng Sở: 28 biên
chế; Chi cục TCĐLCL: 14 biên chế; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN: 18 biên
chế; Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: vẫn chưa được giao biên chế (hiện tạm thời điều
chuyển 02 biên chế từ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN sang).
2.1.3. Tổ chức bộ máy KH&CN cấp huyện
Đến nay, 08/08 huyện, thị đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ QLNN về
KH&CN, đã phân công lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phụ trách và bố trí cán bộ
kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ QLNN về lĩnh vực hoạt động KH&CN. Cán bộ phụ trách
về KH&CN ở cơ sở đều được đào tạo cơ bản và có trình độ từ cao đẳng trở lên, đồng
thời hàng năm được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ KH&CN, nên
bước đầu về cơ bản đảm nhiệm được nhiệm vụ giao. Tuy nhiên, do những cán bộ này
phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực hoặc ở một số huyện lại thường xuyên luân chuyển cán
bộ, do đó đã hạn chế kết quả hoạt động QLNN về KH&CN ở các huyện.
2.2. Tình hình tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn
nhân lực
- Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất: triển khai 02 dự án cải tạo nâng cao khả năng
hoạt động của Chi cục TCĐLCL tỉnh Đắk Nông và dự án nâng cao năng lực hoạt động
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: có 03 công chức đang theo học chương trình thạc sỹ,
05 công chức, viên chức theo học chương trình đại học, 03 công chức tham gia lớp lý
luận chính trị, 03 công chức học chuyên viên chính, 14 công chức theo học lớp quản lý
hành chính nhà nước ngạch chuyên viên, ngoài ra còn cử trên 50 lượt CBCCVC theo
học các lớp thuộc nhiều chuyên đề khác như nâng cao nghiệp vụ quản lý về KH&CN
địa phương.
3. Tình hình sử dụng kinh phí
3.1. Kinh phí đầu tư phát triển
Tổng số kinh phí được giao là 13.175 triệu đồng. Kết quả thực hiện 13.175 triệu đồng
(đạt 100% kế hoạch giao). Trong đó: Dự án Cải tạo nâng cao khả năng hoạt động của
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Chi cục TCĐLCL tỉnh Đắk Nông: 6.925 triệu đồng. Dự án Nâng cao năng lực hoạt động
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN: 6.250 triệu đồng.
3.2. Kinh phí sự nghiệp KH&CN
Tổng kinh phí được giao 18.781 triệu đồng. Kết quả thực hiện đạt 18.781 (đạt 100%
kế hoạch giao).
Phụ lục 3: Tình hình sử dụng kinh phí
Năm

Kinh phí đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí thực hiện

2015

11.000

4.925

10.424

8.604

4.925

8.604

2016

30.000

8.250

10.240

10.177

8.250

10.177

Tổng cộng

41.000

13.175

20.844

18.175

13.175

18.781

Tổng kinh
phí đầu tư
của xã hội

4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
4.1. Trong nông nghiệp và PTNT
Việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài KHCN phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp và
PTNT được đẩy mạnh, tập trung ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, giống cây trồng mới và
xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng như:
Đề tài “Ứng dụng CNSH trong nhân giống và sản xuất cây Lan gấm (Anoectochilus
roxburghii) tại tỉnh Đắk Nông’’ với mục tiêu ứng dụng CNSH trong nhân giống cây Lan
gấm và thuần hóa cây con sau nhân giống in-vitro, tạo cây giống có chất lượng tốt
nhằm góp phần bảo tồn nguồn gen, đa dạng hóa cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm
nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông. Kết quả dự kiến đạt được: 1.200 bình giống Lan gấm
(Erlen 250 ml) đạt tiêu chuẩn; 02 mô hình trồng thử nghiệm cây Lan gấm trong nhà lưới
và bán thủy canh trong nhà kính; sản xuất 10.000 cây con thương phẩm.
Đề tài ‘‘Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng chống bệnh virus và mô hình sản xuất
tiên tiến trên cây chanh dây (Passiflora Edulis) ở Đắk Nông’’ với mục tiêu xác định tác
nhân và tìm ra những giải pháp an toàn để quản lý hiệu quả bệnh do virus và một số
dịch hại quan trọng khác trên cây chanh dây. Kết quả dự kiến tạo ra 01 quy trình giám
định bệnh virus và 01 quy trình phòng chống bệnh virus trên chanh dây; 01 mô hình
chanh dây cải tiến từ phương thức sản xuất truyền thống và 01 mô hình chanh dây theo
phương thức sản xuất tiên tiến.
Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số hóc môn sinh sản và xây dựng công thức lai
tạo để nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” với mục tiêu xây dựng
các công thức lai tạo và công thức hóc môn đến kết quả động dục đồng loạt cải thiện
được thể trạng, chất lượng, năng suất đàn bò địa phương lên 40-50% và phát triển
chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng cao. Kết quả: xây dựng thành công mô hình
cải tạo bò địa phương với quy mô 2 con bò đực giống Zebu (Brahman) và sử dụng các
loại hóc môn sinh sản gây động dục đồng loạt đối với 100 con bò cái địa phương được
phối giống theo phương án nhảy trực tiếp hoặc gieo tinh nhân tạo để tạo đàn bò lai
hướng thịt.
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Dự án “Ứng dụng đồng bộ một số tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất, chế
biến cà phê theo hướng an toàn, bền vững trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông”
với mục tiêu chuyển giao đồng bộ một số tiến bộ kỹ thuật, đồng thời nâng cao kiến thức
và kỹ năng trong sản xuất cà phê cho nông dân. Kết quả xây dựng vườn nhân chồi gồm
05 dòng cà phê chọn lọc TR4, TR9, TR11, TR12, TR13 với diện tích 2.000 m2 đảm bảo
cung cấp hàng năm bình quân 200.000 chồi ghép tốt; xây dựng 02 vùng mô hình thâm
canh cà phê tổng hợp với diện tích 100 ha cà phê vối kinh doanh hiện có, dựa trên việc
ứng dụng đồng bộ một số tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, thu hoạch, chế biến; cải tiến
02 lò sấy quy mô 8-10 tấn quả/mẻ để làm hạt nhân nhân rộng, giúp tiết kiệm chi phí
sấy cà phê.
Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai
và ngô lai phù hợp với đồng bào DTTS huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông”, với mục
tiêu chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời nâng cao kiến
thức và kỹ năng trong canh tác lúa lai và ngô lai, góp phần nâng cao thu nhập cho
đồng bào DTTS tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Dự án đã chuyển giao 6 quy
trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện canh tác lúa lai, ngô lai của nông dân; xây dựng
40 ha mô hình thâm canh tổng hợp cây ngô lai LVN61, năng suất bình quân đạt
87,58 tạ/ha và 40 ha mô hình thâm canh tổng hợp cây lúa lai HYT108, năng suất bình
quân 83,25 tạ/ha.
Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt theo
hướng chất lượng cao tại tỉnh Đắk Nông” với mục tiêu xây dựng các mô hình áp dụng
các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi bò nhằm tăng thu nhập cho người dân.
Kết quả đã xây dựng mô hình cải tạo giống bò địa phương bằng giống bò lai Brahman,
cung cấp 9 bò đực giống lai Brahman, bê lai sinh ra có khối lượng lớn hơn bò địa
phương 20-30%; mô hình trồng cỏ và chế biến, dự trữ thức ăn cho bò được nhiều hộ
gia đình tham gia,...
Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn,
nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Đắk Nông” với mục tiêu ứng dụng thành
công tiến bộ KH&CN, xây dựng mô hình sản xuất giống nấm, sản xuất nấm và chế biến
nấm theo quy mô công nghiệp. Tạo mối liên kết giữa người sản xuất, nhà khoa học
và DN để phát triển nghề nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm. Kết quả đã xây dựng
01 mô hình nuôi trồng nấm tập trung theo hướng công nghiệp; 10 mô hình trang trại
trồng phân tán.
4.2. Trong công nghiệp, xây dựng, giao thông
Đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất Piperine và tích hợp công nghệ thu tinh dầu
trong quá trình chế biến tiêu trắng” được triển khai nhằm nghiên cứu quy trình công
nghệ mới sản xuất tiêu trắng chất lượng cao, tích hợp với thiết bị chế biến tiêu trắng để
tận thu tinh dầu tiêu, hoàn thiện quy trình sản xuất Piperine chất lượng cao từ nguồn
phế, phụ phẩm trong quá trình chế biến tiêu, góp phần tận thu được nguồn phế, phụ
phẩm, tránh lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao và
bền vững.
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4.3. Trong y tế, giáo dục
Với đặc trưng là một tỉnh miền núi, quy tụ nhiều đồng bào dân tộc sinh sống (40 dân
tộc), tỷ lệ DTTS chiếm 32,07%. Mặt bằng dân trí của các đồng bào DTTS còn thấp, kinh
tế còn rất khó khăn. Chất lượng y tế, giáo dục trong vùng đồng bào DTTS còn thấp.
Thời gian qua, một số đề tài được triển khai như: “Thực trạng sức khỏe cộng đồng
người DTTS tại địa bàn khó khăn ở tỉnh Đắk Nông, năm 2015-2016”, “Phổ biến, giáo
dục pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”, qua đó làm cơ sở lựa
chọn vấn đề ưu tiên để đề xuất giải pháp, phương thức can thiệp thích hợp, phù hợp
cho từng vấn đề sức khoẻ, góp phần nâng cao, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và đánh
giá được thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS Đắk Nông
hiện nay. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác phổ
biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS, nhất là các dân tộc bản địa, góp phần nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật cho đồng bào DTTS.
4.4. Hỗ trợ DN
- Tổ chức hỗ trợ các DN nâng cao năng lực cạnh tranh: trên cơ sở các chính sách
của TW và địa phương, thời gian qua đã hỗ trợ các DN thực hiện các đề tài nghiên cứu,
ứng dụng khoa học với tổng kinh phí 15 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách TW là
10 tỷ, ngân sách tỉnh là 5 tỷ đồng (chiếm 33%). Chương trình đổi mới hoàn thiện công
nghệ đi vào chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm mới, chất lượng cao: đã trực tiếp hỗ trợ
đổi mới công nghệ tại Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Tất Thắng (với số tiền
350 triệu đồng); Công ty Hồng Đặng (số tiền 100 triệu đồng); Nghiên cứu hoàn thiện
quy trình chiết xuất Piperin và sản xuất tinh dầu hồ tiêu của Công ty CP đầu tư và xuất
nhập khẩu An Phong Đắk Nông (1,8 tỷ đồng).
- Hỗ trợ cho dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất ván MDF và Venhà nướcer gỗ” của
Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt với số tiền 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách
địa phương (TW dự kiến hỗ trợ vốn trung hạn 35 tỷ đồng trong niên hạn 2017-2018).
- Tổ chức hướng dẫn, đăng ký bảo hộ quyền SHCN cho hơn 100 sản phẩm, dịch vụ
tại địa phương. Các sản phẩm đã được bảo hộ như: 02 nhãn hiệu tập thể “Khoai lang
Tuy Đức” và “Tiêu Đắk Song”; các nhãn hiệu “Tất Thắng”, “daknoruco”, “danowa”; các
giải pháp hữu ích như: lò sấy kiểu đứng, trục sau máy cày tay - CKC, máy hái cà phê
cầm tay và nhiều nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp được cấp chứng nhận, duy trì và
phát triển hiệu quả.
- Định kỳ hàng năm tổ chức cho các DN tham gia GTCLQG, các chợ công nghệ thiết
bị và các sự kiện cung - cầu công nghệ, thông qua đó giúp các DN tìm ra cơ hội để
phát triển.
- Phối hợp triển khai các phong trào, hội thi KH&CN: Hội thi Sáng tạo trong thanh
thiếu niên và nhi đồng; phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật đã thúc đẩy mạnh mẽ môi trường sáng tạo trong nhân dân. Nhiều giải pháp tham
gia dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Hội thi Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải
tiến kỹ thuật đã đạt được nhiều giải thưởng từ tỉnh đến quốc gia và được ứng dụng vào
thực tiễn có hiệu quả thiết thực.
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- Để chuẩn bị cho chương trình khởi nghiệp, tỉnh Đắk Nông đang xây dựng Kế hoạch
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông”.
- Tổ chức triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH của tỉnh Đắk
Nông giai đoạn 2011-2020" nhằm hỗ trợ cho DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Bước
đầu tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức
về năng suất và chất lượng; đã vận động và hỗ trợ 01 DN tham gia áp dụng HTQLCL
theo TCVN ISO 9001:2008 và công cụ 5S.
4.5. Kết quả tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm trọng điểm có
lợi thế
4.5.1. Đối với cà phê
Cà phê là cây trồng chủ lực và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành nông
nghiệp, là cây có giá trị xuất khẩu mũi nhọn của tỉnh. Diện tích cây cà phê chiếm
gần 40% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 70% trong cơ cấu cây công nghiệp
lâu năm, đóng góp phần lớn trong cơ cấu kinh tế nói chung và trong ngành nông
nghiệp nói riêng. Tích cực áp dụng các kỹ thuật canh tác mới trong trồng trọt và tái
canh cà phê, sản lượng và diện tích canh tác cà phê qua các năm không ngừng
tăng lên. Năm 2013, sản lượng cà phê đạt khoảng 220.380 tấn với diện tích sản
xuất là 117.357; đến năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 119.496 ha, sản lượng ước đạt
246.549 tấn. Đã triển khai dự án “Ứng dụng đồng bộ một số tiến bộ kỹ thuật xây dựng
mô hình sản xuất, chế biến cà phê theo hướng an toàn, bền vững trên địa bàn huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông” và đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng một số giải pháp tổng hợp để
tái canh sớm cây cà phê tại Đắk Nông”.
4.5.2. Đối với hồ tiêu
Đắk Nông là tỉnh có diện tích hồ tiêu lớn trong cả nước, là cây trồng chủ lực, mũi nhọn của
tỉnh. Tính đến năm 2016, diện tính toàn tỉnh khoảng 20.575 ha, sản lượng hàng năm đạt trên
30 ngàn tấn và đang tiếp tục tăng nhanh. Hồ tiêu cũng được xem như một trong những
sản phẩm chủ lực của tỉnh, tuy nhiên, các sản phẩm ra thị trường đang ở dạng thô, giá
trị gia tăng thấp, không có sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế, chưa
mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Thời gian qua đã triển khai đề tài “Hoàn
thiện quy trình sản xuất Piperine và tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá trình chế
biến tiêu trắng” nhằm áp dụng khoa học kỹ thuật cao tạo ra các sản phẩm mới, nâng
cao giá trị sản phẩm và tận thu các phế, phụ phẩm tránh thải bỏ lãng phí và gây ô nhiễm
môi trường.
5. Công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Các kết quả về QLNN trong các hoạt động đánh giá, thẩm định và giám
định công nghệ
- Tổ chức Hội đồng thẩm tra, thẩm định công nghệ đối với 03 dự án đầu tư: “Khai thác
khí CO2 tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song” do Công ty Cổ phần Khoáng sản Đắk Lắk làm
chủ đầu tư; “Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông” do Công ty
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TNHH MTV Phát triển công nghệ Cuộc sống Xanh làm chủ đầu tư; “Lò đốt rác bằng
khí tự nhiên NFI-120 Series 3 hiệu Sankyo công nghệ Nhật Bản”. Có ý kiến về việc hỗ
trợ ưu đãi đầu tư cho 03 dự án (Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập khẩu An Phong
Đắk Nông; Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến Nông sản Dược liệu sạch Đắk Nông và
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Dâu tằm tơ Đắk Nông) theo Nghị
định số 210/2013/NĐ-CP và ý kiến về chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy sơ chế biến
mủ cao su RSS, SVR 3L, 5L Thành Lộc Phát Đạt” do Công ty TNHH MTV ĐT-XD-XNK
Thành Lộc Phát Đạt làm chủ đầu tư.
- Triển khai, thông báo cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức
có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển DN
KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo
Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học và Tọa
đàm công nghệ năm 2015 với sự tham dự của gần 150 đại biểu.
- Tham gia Chợ công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam năm 2015 và sự kiện “Trình
diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016” tại tỉnh Thái Nguyên.
5.2. Kết quả hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
Hướng dẫn thủ tục gia hạn, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 23 cơ sở
sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế; tổ chức kiểm tra tại 23 cơ sở bức xạ
(21 cơ sở bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế và 02 cơ sở sử dụng
nguồn bức xạ trong công nghiệp). Kết quả kiểm tra, phần lớn cơ sở bức xạ thực hiện
đảm bảo các quy định về ATBX.
6. Hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật
- Hướng dẫn cho 20 cá nhân, DN đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và 03 kiểu dáng công nghiệp,
01 giải pháp hữu ích; 10 nhãn hiệu được bảo hộ (trong đó, 09 nhãn hiệu thông thường và
01 nhãn hiệu tập thể); hỗ trợ 03 HTX xây dựng Nhãn hiệu tập thể có sử dụng địa danh
(địa danh “ĐẮK R’LẤP” cho nhãn hiệu “Đắk R'Lấp Vegetables” cho sản phẩm rau, củ,
quả tươi; nhãn hiệu “Gà thả vườn Đắk R’Lấp”; địa danh Đắk G’Long cho nhãn hiệu
“Đắk G’Long Sweet potato” cho sản phẩm nông nghiệp).
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đã tổ chức 01 lớp tập huấn về SHTT
và tổ chức Tọa đàm nhân Ngày SHTT thế giới 26/4.
- Tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên,
nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ II, năm 2016. Kết quả đã chọn ra 23 giải trong tổng số
485 mô hình, sản phẩm (trong đó, có 02 giải nhì, 03 giải ba và 15 giải khuyến khích),
đặc biệt, trong các giải này đã chọn ra 09 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng
tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, kết quả có 01 giải ba và 01 giải
khuyến khích.
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7. Công tác quản lý TCĐLCL
7.1. Công tác tiêu chuẩn hóa
Thời gian qua công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được triển khai thông
qua các hoạt động hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố
phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đăng ký sử dụng mã số
DN… Số TCCS được xây dựng: 51 TCCS, công bố tiêu chuẩn áp dụng: 11 cơ sở, công
bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia: 33 cơ sở; công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: 43 cơ
sở; đăng ký sử dụng mã số DN: 17 cơ sở. Các DN áp dụng tập trung chủ yếu trong lĩnh
vực phân bón và an toàn thực phẩm cho các sản phẩm cà phê, nước uống đóng chai,
nước đá.
Hàng năm, các cơ quan chức năng đã mua bổ sung nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật… Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 văn bản
về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Riêng Chi cục TCĐLCL: 1.200 văn bản, một số ở các
đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp, Sở Y tế, Sở Lao động Thương
binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo…
Tình hình áp dụng các HTQLCL tiên tiến vào hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh
doanh đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng SP, HH. Cụ
thể 11 đơn vị được chứng nhận sản xuất áp dụng theo quy trình thực hành nông nghiệp
tốt VietGAP, 01 đơn vị GlobalGAP như HTX Tia Sáng (rau an toàn - VietGAP); Trang trại
Gia Trung (sầu riêng hạt lép - VietGAP); Trang tại Gia Ân (măng cụt - VietGAP); hộ gia
đình Nguyễn Ngọc Vân (quýt đường - VietGAP); Công ty TNHH Bình Quốc An Khang
(Dược liệu - VietGAP); Trang trại Thiên nhiên (rau - VietGAP; chanh dây - GlobalGAP);
Tổ hợp tác sản xuất lúa cánh đồng mẫu Buôn Choah (lúa - VietGAP); Trang trại Trung
Thành Phát (chuối già Nam Mỹ - VietGAP); Trang trại bơ Thùy Vân (Bơ - VietGAP);
Trang trại Lộc Hồng (Sầu riêng - VietGAP); Công ty TNHH Trang trại xanh Thu Thủy (Hồ
tiêu - VietGAP); Cơ sở sản xuất rau Võ Thị Sáu (rau - VietGAP); Trang trại Hải Thắng
(Bơ - VietGAP); HTX Nông nghiệp Đắk R’Moan (chanh dây - VietGAP).
Có 01 DN đạt chứng nhận HACCP: Công ty TNHH Hồng Đức (chế biến hạt điều);
02 DN đạt chứng nhận ISO 9001; 01 DN triển khai thành công 5S; 03 DN đạt chứng
nhận UTZ và 4C cho sản phẩm cà phê; 01 DN đang triển khai ISO 22000; 01 DN đang
triển khai tích hợp ISO 9001 và ISO 14001.
Đẩy mạnh triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Hiện
tại, trên địa bàn tỉnh đã có 77 cơ quan đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN
ISO 9001:2008.
Công tác năng suất và chất lượng: tiếp tục triển khai dự án “Nâng cao năng suất và
chất lượng SP, HH của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2020" (gọi tắt là dự án năng suất
và chất lượng tỉnh). Hoạt động đã được triển khai chủ yếu là công tác thông tin, tuyên
truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về năng suất và chất lượng; đến nay, đã
vận động và hỗ trợ 01 DN tham gia vào dự án Năng suất và chất lượng tỉnh với nội
dung “Áp dụng HTQLCL và công cụ nâng cao năng suất, chất lượng”, tổ chức 01 đợt
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khảo sát thực trạng công tác quản lý chất lượng của một số DN sản xuất trên địa bàn
tỉnh; tổ chức 10 hội nghị phổ biến, tập huấn; phát hành 01 số tập san về năng suất, chất
lượng; hỗ trợ 01 DN trong việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và công
cụ 5S vào hoạt động của DN.
7.2. Công tác quản lý chất lượng
Công tác đầu mối trong QLNN về tiêu chuẩn, chất lượng được duy trì thường xuyên
thông qua công tác phối hợp thanh, kiểm tra giữa các cơ quan; thực hiện báo cáo kết
quả công tác của ngành về cơ quan đầu mối (Sở KH&CN) theo định kỳ hàng năm.
7.3. Hoạt động mã số, mã vạch, TBT
Thời gian qua đã hướng dẫn 02 DN thực hiện đăng ký sử dụng mã số DN cho sản
phẩm cà phê và tiêu.
Hoạt động TBT: tiến hành rà soát, kiểm tra và không phát hiện văn bản pháp quy kỹ
thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của địa phương có khả
năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO.
7.4. Công tác quản lý đo lường
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản: Chỉ thị số 20/2015/CT-UBND
về việc tăng cường công tác QLNN về đo lường trên địa bàn tỉnh; Quyết định số
25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức
hoạt động của Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Hướng dẫn công bố, sử dụng dấu định lượng cho Công ty TNHH Công nghiệp Thực
phẩm Pagoda (Việt Nam).
8. Công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Biên tập và phát hành 10 số tập san KH&CN với số lượng 500 bản/số; phối hợp
với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 12 chuyên mục “KH&CN với đời sống”.
- Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo và các sự kiện của ngành thu hút gần
1.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, tổ chức Tọa đàm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2016
đã góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho các em học sinh, sinh
viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công Hội nghị mở rộng cộng tác viên thông tin
KHCN; lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê KH&CN năm 2016 cho hơn 80 đại biểu.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc chỉ định tổ chức thực hiện chức
năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh; ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư số
14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về thu thập, đăng ký, lưu giữ và
công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN.
- Báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN gửi Cục Thông tin KH&CN Quốc
gia; phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tiến hành 02 cuộc điều tra: Điều tra
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016, Điều tra Hội nhập quốc tế về
KH&CN năm 2016.
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9. Hoạt động thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
9.1. Hoạt động thanh, kiểm tra
9.1.1. Hoạt động thanh tra
Đã tổ chức 07 cuộc thanh tra về các lĩnh vực nhiệm vụ khoa học; về việc chấp hành
các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng; về TCĐLCL và nhãn hàng hóa
trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; về đo lường và chất lượng xăng
dầu, bưu phẩm và nông sản. Kết quả: tổng số cơ sở được thanh tra là 301, trong đó
phát hiện 62 cơ sở vi phạm, xử phạt 166.725.000 đồng (các nội dung vi phạm chủ yếu
là quá hạn kiểm định, vi phạm về phép đo, hành vi tác động đến IC chương trình gây
sai số).
9.1.2. Công tác kiểm tra
- Chủ trì kiểm tra: tổ chức 11 đoàn kiểm tra về các lĩnh vực, trong đó 03 đoàn kiểm tra
hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại
các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; 04 đoàn kiểm tra nhà nước về đo
lường, chất lượng SP, HH và 04 đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.
- Ngoài ra, còn phối hợp với 12 đoàn kiểm tra khác như: đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo
389/ĐP tỉnh Đắk Nông; đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng và gian lận thương mại
trong kinh doanh xăng dầu; đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng, ATVSTP; đoàn
thanh tra, kiểm tra về TCĐLCL, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch đối với SP, HH là hàng
đóng gói sẵn; đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh do Chi
cục Quản lý Chất lượng SP, HH miền Trung chủ trì; đoàn kiểm tra liên ngành về chất
lượng, ATVSTP dịp tết 2016 và 2017; đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC
tại các cơ quan hành chính nhà nước do Sở Nội vụ chủ trì.
9.2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Trong thời gian qua không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực
KH&CN.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
- Trong năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày
13/7/2015 về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật TTCĐLCL. Đến nay đã hoàn thiện
thủ tục cho việc đánh giá chứng nhận, chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử
nghiệm, đã được Tổng cục TCĐLCL chứng nhận, chỉ định và bước đầu tổ chức kiểm
định công tơ điện 1 pha, 3 pha, TU, TI và một số lĩnh vực khác.
- Tập trung vào việc nghiên cứu các giống cây trồng mới và ứng dụng các thành tựu
của CNSH thông qua việc triển khai 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Đến
nay, đơn vị đã làm chủ công nghệ một số giống cây trồng như: giống khoai lang Nhật
Bản; giống khoai lang siêu năng suất HNV1, HNV2; giống hoa cúc ART và Farm vàng;
giống nấm Linh chi đỏ, hiện đang được tiếp tục nhân giống và lưu giữ.
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11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp cơ sở
11.1. Kinh phí đầu tư: Chưa bố trí.
11.2. Hoạt động của Hội đồng KH&CN
Đến nay, đã có 8/8 huyện/thị và một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh thành lập Hội đồng
KH&CN cấp cơ sở.
Một số cơ quan, đơn vị đã thành lập và tổ chức khá tốt hoạt động của Hội đồng
KH&CN cấp cơ sở như: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trường Chính
trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự. Tuy nhiên, do phần lớn các thành
viên Hội đồng là lãnh đạo làm công tác QLNN, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau
nên thời gian dành cho hoạt động tư vấn KH&CN còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả hoạt
động tư vấn của Hội đồng KH&CN cơ sở tại một số đơn vị còn khiêm tốn, chưa đáp
ứng được yêu cầu.
11.3. Kết quả nổi bật của KH&CN cấp huyện
11.3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật
Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các phương tiện như: hệ
thống loa truyền thanh, một số thư viện điện tử, các điểm bưu điện văn hóa xã và các
bản tin, các tập san khoa học kỹ thuât phục vụ nông thôn của các cấp, ngành. Đồng
thời thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, đầu chuồng; thời gian qua,
có trên 100 lớp tập huấn, hội thảo được tổ chức với hàng ngàn lượt người tham dự và
được tiếp cận với một số kỹ thuật canh tác tiến tiến, bền vững như các mô hình sản
xuất nông lâm kết hợp; mô hình sản xuất các sản phẩm an toàn trong nhà lưới, nhà
kính; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn
4C, UTZ, Fairtrade; triển khai áp dụng các giải pháp quản lý kỹ thuật tổng hợp cho cây
cà phê - ICM; một số vùng tham gia dự án 3EM đã được đông đảo người dân áp dụng
trong sản xuất tiêu, cà phê, khoai lang, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản.
Trong năm 2016, Sở KH&CN đã phối hợp với các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk
R’Lấp và Đắk G’Long tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về KH&CN cho
189 người tham dự.
Về ứng dụng CNTT, hầu hết các huyện đã sử dụng thư điện tử công vụ, một cửa
điện tử, nhằm thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính của
huyện, xã. Về văn phòng điện tử, hiện đã có 04 huyện (Đắk R’Lấp, Đắk Mil, Krông Nô,
Tuy Đức) triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm eOffice vào các cơ quan hành chính
thuộc UBND huyện nhằm trao đổi thông tin, xử lý văn bản, tài liệu… nhanh chóng,
thuận tiện, hiệu quả. Đặc biệt, tại huyện Tuy Đức đã triển khai thực hiện ứng dụng
Chính phủ điện tử trong công tác hành chính, tổ chức giao ban trực tuyến giữa huyện
và các xã trên địa bàn.
Việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa Sở và huyện: được trao đổi qua lại về công tác
chuyên môn, Sở KH&CN đã có hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ, nghiệp vụ về
QLNN, đồng thời ở huyện cũng đã có những phản ánh và yêu cầu đối với Sở trong giải
quyết công việc, thông qua hệ thống thông tin như điện thoại, thư điện tử, Internet hoặc
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trực tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này ở huyện chưa được tăng cường cập nhật thường
xuyên, các huyện/thị còn thụ động, chậm trễ trong việc thực hiện báo cáo định kỳ theo
quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở KH&CN.
11.3.2. Công tác quản lý về TCĐLCL đối với SP, HH
Thời gian qua, đa số các huyện chủ yếu tập trung vào công tác kiểm tra hoặc phối
hợp với các cơ quan cấp tỉnh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh về chất lượng
SP, HH lưu thông trên thị trường. Một số huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức
đoàn kiểm tra, có sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra như huyện Tuy Đức, Krông
Nô, Đắk Mil, Đắk R’Lấp và thị xã Gia Nghĩa, nhưng số cuộc kiểm tra chưa nhiều, chưa
thường xuyên, nội dung chưa mở rộng.
Về áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2008, hiện 100% UBND các huyện đã xây
dựng và đẩy mạnh triển khai áp dụng vào hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước
đạt hiệu quả cao, trong đó một số huyện đã đẩy mạnh áp dụng tới cấp xã, phường.
11.3.3. Hoạt động của trạm cân đối chứng
Sở KH&CN đã triển khai dự án hỗ trợ cho 08/08 huyện, thị được trang bị lắp đặt cân
đối chứng (01 cân/huyện). Tuy nhiên, tình hình hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa
thường xuyên; hiện nay chỉ có thị xã Gia Nghĩa xây dựng được trạm, còn lại 7 huyện
chưa có trạm; các đơn vị quản lý chưa xây dựng được quy chế quản lý, sử dụng,
bảo quản, do đó hoạt động của cân đối chứng cũng chưa thường xuyên, hiệu quả
chưa cao.
11.3.4. Công nghệ, ATBX hạt nhân
Nhiệm vụ này ở hầu hết các huyện chưa triển khai thực hiện, chưa nắm bắt tình hình
hoạt động và chưa thống kê được các cơ sở bức xạ trên địa bàn quản lý, chưa nắm
bắt được nhu cầu đổi mới công nghệ của các DN và các cơ sở sản xuất - kinh doanh.
11.3.5. Công tác quản lý SHTT và lao động sáng tạo
Các Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện chủ yếu phối hợp cùng Sở KH&CN tăng
cường công tác tập huấn, tuyên truyền về SHTT. Thời gian qua, theo thống kê chưa
đầy đủ, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có trên 30 đối tượng SHCN đã được cấp chứng
nhận, trong đó 25 nhãn hiệu, 2 giải pháp hữu ích, 3 kiểu dáng công nghiệp. Đặc biệt
có 02 nhãn hiệu tập thể “Khoai lang Tuy Đức” và “Tiêu Đắk Song” đã được cấp Giấy
chứng nhận bảo hộ độc quyền.
Về hoạt động lao động sáng tạo, tăng cường công tác tuyên tuyền, phát động trong
các cơ quan hành chính nhà nước, các DN; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu niên và
nhi đồng.
11.3.6. Công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
Công tác ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống ngày càng được các
cơ quan, ban, ngành và người dân quan tâm, đặc biệt sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao đang dần được đẩy mạnh.
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Khu Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đã được hình thành và đang tập trung các
nguồn lực triển khai, thực hiện các dự án.
Hiện nay, Sở KH&CN đang trong quá trình đầu tư hoàn thiện Trạm Ứng dụng CNSH,
đã sản xuất được một số chế phẩm sinh học dùng trong xử lý rác thải, sản xuất phân
vi sinh, đưa phòng nuôi cấy mô vào hoạt động để sản xuất một số giống cây trồng chất
lượng cao cung ứng cho thị trường.
Trên địa bàn huyện Cư Jút, Công ty MJ Hàn Quốc đang trong quá trình đầu tư xây
dựng hoàn thiện nhà máy sản xuất các giống đậu, đỗ và sản xuất sản phẩm nông sản
chất lượng cao.
Các tiến bộ kỹ thuật đã được đông đảo người dân áp dụng rộng rãi trong sản xuất
như sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản suất cà phê theo tiêu chuẩn
4C, Firetrade áp dụng kỹ thuật mới trong trồng và chăm sóc cây hồ tiêu theo tiêu chuẩn
ICM, kỹ thuật canh tác sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học, phân xanh, phân hữu cơ
vi sinh để hạn chế sử dụng các loại phân hóa học tạo tính bền vững trong sản xuất, làm
tăng năng suất cây trồng. Đồng thời xây dựng và áp dụng các quy trình phòng trừ dịch
hại tổng hợp; quy trình sử dụng phân bón cân đối N-P-K, vi lượng, với phương châm
giảm lượng phân vô cơ, tăng lượng phân hữu cơ; quy trình và hệ thống tưới nước tiết
kiệm theo công nghệ trong nước và công nghệ của Israel và sử dụng hạt polyme giữ
ẩm cho cây trồng.
Trong khâu chế biến cũng đã ứng dụng công nghệ sơ chế sử dụng enzyme trong chế
biến ướt tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng, giảm hạt vỡ và tróc vỏ trong ngành sản
xuất cà phê. Tuy nhiên, chưa được áp dụng nhiều.
Công tác QLNN trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập. Bên cạnh những mô hình ứng
dụng khoa học kỹ thuật có hiệu quả kinh tế cao, vẫn còn tồn tại một số mô hình chưa
tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, đặc biệt công tác bảo vệ môi trường trong
sản xuất nông nghiệp: việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không theo đúng quy trình;
đưa vào thử nghiệm một số sinh vật ngoại lai khi chưa có kết luận nghiên cứu của các
cơ quan có thẩm quyền; có những tổ chức phi chính phủ, các DN vào làm việc hỗ trợ
trực tiếp cho người nông dân nhưng các cơ quan chuyên môn hay chính quyền địa
phương không nắm bắt được hoặc chậm nắm bắt để có hướng dẫn, xử lý và ngăn chặn
kịp thời những việc làm gây thiệt hại cho người nông dân.
11.8. Công tác thống kê KH&CN
Chủ yếu phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức tốt các lớp tập huấn hướng
dẫn nghiệp vụ chuyên môn và tổ chức báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN hàng năm theo
quy định.
12. Các hoạt động liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế
Công tác liên kết, hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường Đại học trong nước được
chú trọng. Thông qua quá trình hợp tác đã tiếp thu, chuyển giao và nhân rộng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật mới, phù hợp với địa phương, góp phần phục vụ cho phát triển
kinh tế xã hội tại địa phương như: chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ
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Chí Minh, Đại học Quốc tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Đại
học Nguyễn Tất Thành,...
Phối hợp với các đoàn chuyên gia nước ngoài tiến hành khảo sát khả năng sản xuất
và sản lượng thu hoạch cây hồng hoa phục vụ việc xây dựng dự án cây thực phẩm đa
lợi ích trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Viện nghiên cứu Dầu và cây có Dầu và đoàn chuyên gia nước ngoài
ICRISAT tiến hành khảo sát cánh đồng trồng màu (đậu các loại) tại xã Nam Dong,
huyện Cư Jút và Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Tất Thắng. Qua đó, thống
nhất tham gia dự án và bố trí kinh phí đối ứng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả kinh tế từ cây đậu lạc; nắm bắt các thông tin về tình hình sản xuất, canh tác,
thu mua, sản xuất và chế biến,... các loại cây họ đậu. Từ đó, đề xuất xây dựng dự án,
hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giống, biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trong thời gian tới.
13. Hoạt động Quỹ KH&CN
Quỹ KH&CN tỉnh Đắk Nông chưa được thành lập.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
Trong thời gian qua, hoạt động KH&CN đã triển khai khá đồng bộ và cơ bản đã hoàn
thành các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra; kịp thời tổ chức, đánh giá, xét duyệt,
thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án theo quy định; kiểm tra đôn đốc các đề tài thực
hiện thường xuyên; công tác SHTT, ATBX, thông tin KH&CN, ứng dụng KH&CN tiếp
tục được đẩy mạnh và bám sát thực tiễn phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh; hoạt động
quản lý TCĐLCL đã tập trung vào việc kiểm định và mở rộng khả năng kiểm định ở một
số lĩnh vực đạt kết quả cao; đẩy mạnh thanh tra về đo lường và chất lượng SP, HH, đặc
biệt thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu, các SP, HH đóng gói và
mũ bảo hiểm, tạo một bước chuyển biến về nhận thức và việc chấp hành các quy định
của pháp luật về đo lường, chất lượng hàng hóa của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
tỉnh; thực hiện tốt công tác báo cáo theo quy định và đúng hạn theo yêu cầu của cấp
trên; đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn bộ hoạt động cơ quan, đặc biệt là tham mưu
UBND tỉnh triển kế hoạch áp dụng ISO 2016-2017.
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân
2.1. Một số khó khăn, tồn tại
Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến phát triển KH&CN; hoạt động tư
vấn phản biện xã hội chưa được coi trọng, chưa đi vào thực chất;
Kinh phí đầu tư cho KH&CN hàng năm còn thấp, chưa thực sự huy động được mọi
nguồn lực của xã hội đầu tư cho KH&CN, nhất là các DN; đầu tư từ nguồn ngân sách
nhà nước dưới 1% tổng chi hàng năm, lại phân tán, dàn trải;
Hoạt động KH&CN ở cấp cơ sở còn gặp nhiều khó khăn cả về kinh phí cũng như biên
chế con người, hiện nay chưa có biên chế chuyên trách đến cấp huyện;
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Quỹ phát triển KH&CN địa phương chưa được thành lập vì khó khăn trong huy động
vốn tham gia đóng góp của DN (tối thiểu 10%);
Chương trình khởi nghiệp còn lúng túng khi triển khai vì còn thiếu hướng dẫn và
chưa có các quy định cụ thể.
2.2. Nguyên nhân
Tiềm lực KH&CN còn rất hạn chế và phân bố không đồng đều, đặc biệt là hoạt động
của đội ngũ CBCC làm công tác quản lý KH&CN chủ yếu là kiêm nhiệm; thiếu những
chương trình mục tiêu và cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để triển khai nhân rộng
các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; tại các sở, ngành chưa tích cực chủ
động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động gắn với KH&CN; do tỉnh xuất phát
điểm là nông nghiệp là chính, các DN sản xuất công nghiệp chưa mạnh, đại đa số là
DN vừa và nhỏ nên năng lực đầu tư đổi mới công nghệ còn hạn chế.
Nguồn lực nhà nước và xã hội đầu tư cho hoạt động KH&CN còn thấp, nhận thức
của một bộ phận cán bộ, nhân dân về vai trò, động lực của KH&CN trong phát triển KTXH còn hạn chế, trình độ, năng lực sáng tạo, tiếp thu làm chủ công nghệ mới còn thấp
so với cả nước, chưa đáp ứng được nhu cầu CNH-HĐH.
PHẦN II - CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-2020
Tiếp tục định hướng phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày
02/8/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030, đưa các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp và chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của sản xuất
và đời sống, nâng cao thu nhập và hiệu quả sử dụng đất; đưa các tiến bộ kỹ thuật vào
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.
Chú trọng phát triển các công nghệ mới đặc biệt là công nghệ khai khoáng, bảo vệ
môi trường, khai thác boxit, công nghệ chế biến nông - lâm sản, CNSH tạo động lực
cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện
tự nhiên của địa phương. Chú trọng đến lĩnh vực KHXHNV, nhằm bổ sung cơ sở lý
luận, tạo ra sự phát triển đồng đều, bền vững cả về lượng lẫn về chất, cung cấp những
luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh.
Xây dựng định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng theo lĩnh vực trọng tâm là
chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng và phát triển lĩnh vực CNSH
nhằm tạo ra các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao; ưu tiên phát triển công
nghệ sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp phù hợp thực tiễn địa phương nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm.
Triển khai Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh; đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản
SHTT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

79

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
Hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong
hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững góp phần phát triển KT-XH
địa phương.
Triển triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH tỉnh Đắk Nông giai
đoạn 2011-2020”.
Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
vào các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
PHẦN III - KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị Chính phủ và Bộ KH&CN
Kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế, chính sách riêng, cụ thể, rõ ràng hơn để phát
triển các khu nông nghiệp công nghệ cao.
Hỗ trợ Đắk Nông các nhiệm vụ KH&CN thông qua Chương trình phát triển KT-XH
NTMN; hỗ trợ DN tại Đắk Nông đẩy mạnh đổi mới công nghệ thông qua Quỹ đổi mới
công nghệ quốc gia.
Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN cấp thiết: nghiên cứu về hang động núi
lửa khu vực Krông Nô (Đắk Nông) để xây dựng công viên địa chất, phát triển du lịch;
nghiên cứu văn hóa thổ cẩm của đồng bào các DTTS…
Bộ KH&CN cần chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy định của pháp luật về thời gian
cấp chứng nhận bảo hộ quyền SHTT (thời gian qua, 100% các đối tượng nộp đơn đăng
ký trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều bị chậm, có trường hợp chậm tới 300% thời gian) và
rút ngắn thời gian xem xét cấp chứng nhận bảo hộ quyền SHTT. Việc chậm cấp chứng
nhận quyền SHTT sẽ gây thiệt hại lớn cho DN và cản trở trong quá trình hội nhập.
2. Kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông
Kinh phí đầu tư cho KH&CN quá thấp, nên việc triển khai các đề tài, dự án, các ứng
dụng KH&CN hàng năm còn hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học,
triển khai thực nghiệm còn nghèo nàn, do vậy để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng
KH&CN, tăng cường tiềm lực cho KH&CN, đề nghị UBND tỉnh tăng cường đầu tư cho
KH&CN kể cả nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN.
Phê duyệt đề án thành lập Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh và bố trí kinh phí để đưa
Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh vào hoạt động.
Bổ sung biên chế về hành chính và biên chế sự nghiệp để Sở thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. Đối với biên chế sự nghiệp: thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày
13/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh
Đắk Nông, hiện Trung tâm đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa được giao biên chế
nên gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề triển khai nhiệm vụ được giao.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH ÑAÉK LAÉK VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2017-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu
Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở KH&CN đã nghiên cứu cụ thể hóa các
VBQPPL của TW và tình hình thực tế ở địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh ban
hành các văn bản trong thời gian qua như sau:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 09 văn bản QPPL về KH&CN tại địa phương.
- Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát của
TW về thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN và Luật KH&CN trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.
- Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy
CNH-HĐH giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú
trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”.
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Nghị quyết số 175/NQ-HĐND Phát triển KH&CN, giai đoạn 2016-2020

HĐND tỉnh Đắk Lắk

2

Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác thực thi quyền
SHTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

3

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ
chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

4

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý các nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

5

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục xác định
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

6

Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND Quy định việc đánh giá, nghiệm thu
kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

7

Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng CDĐL cà
phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta ban hành
kèm theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND
tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

8

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND Quy định một số định mức xây dựng,
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Đắk Lắk

9

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND Quy định về hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk
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2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Tổ chức bộ máy và nhân sự
Công tác QLNN về KH&CN của tỉnh đã được kiện toàn về hệ thống tổ chức, đồng
thời đã chỉ đạo hoàn thiện xây dựng Đề án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang hoạt
động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ; hoàn thiện
đề án vị trí việc làm công chức, viên chức; triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế
giai đoạn 2016-2020; tập trung ổn định tình hình, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây
dựng, sắp xếp đội ngũ CBCCVC và người lao động đáp ứng về số lượng và từng bước
nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy chế làm việc, tạo sự thống nhất, hoạt động đồng
bộ giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể.
Mạng lưới quản lý hoạt động KH&CN của các huyện, ngành được tăng cường
củng cố. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn QLNN từ cấp tỉnh đến cấp huyện
ngày càng rõ ràng và hoàn thiện hơn, nhất là sau khi có Thông tư liên tịch số
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về
KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN gồm 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.
Các phòng: Văn phòng, Thanh tra Sở, 5 phòng chuyên môn: Kế hoạch - Tài chính,
Quản lý Khoa học, Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, Quản lý KH&CN cơ
sở, Quản lý Chuyên ngành; các đơn vị trực thuộc: Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật
TCĐLCL.
Tổng số biên chế của Sở KH&CN được UBND tỉnh giao là 71 chỉ tiêu, trong đó khối
QLNN là 42 chỉ tiêu (36 công chức, 06 hợp đồng theo Nghị định 68), khối các đơn vị
sự nghiệp là 29 chỉ tiêu (24 viên chức, 05 hợp đồng theo Nghị định 68). Để thực hiện
hoàn thành nhiệm vụ được giao, các Trung tâm đã hợp đồng thêm 29 lao động. Trình
độ đào tạo của CBCCVC và người lao động: 03 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 59 đại học, 04 cao
đẳng, 06 trung cấp và các hình thức đào tạo khác là 18 người. Có 42 nữ (chiếm 42%),
05 cán bộ người DTTS (chiếm 05%).
Các tổ chức chính trị, đoàn thể: Đảng bộ có 06 chi bộ, với 45 đảng viên (trong đó
29 nam, 16 nữ; 03 người DTTS); Công đoàn có 98 đoàn viên; Chi đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh có 37 đoàn viên và có 02 cựu chiến binh đang tham gia sinh
hoạt ghép.
2.2. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực
Tập trung đẩy mạnh việc lập thủ tục xây dựng các dự án đầu tư phát triển tiềm lực
KH&CN của tỉnh như: tăng cường công tác thông tin KH&CN về vùng nông thôn trên
địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL; nâng cấp
hệ thống CNTT tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN. Kết quả các dự án từng
bước được khai thác, ứng dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý
nhà nước về KH&CN ở địa phương.
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Giai đoạn 2015-2016, tại Sở KH&CN tuyển dụng 06 vị trí công chức; thực hiện luân
chuyển 05 vị trí công tác theo quy định. Cử 272 lượt công chức, viên chức và người
lao động đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 08 thạc sỹ, 05 cao cấp lý luận chính trị,
04 trung cấp lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Xét nâng
bậc lương cho 39 công chức, viên chức; xem xét kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào
Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định.
Hệ thống tổ chức mạng lưới hoạt động KH&CN cấp huyện từng bước được hoàn
thiện. Hàng năm, triển khai thực hiện ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ở cơ sở cấp huyện.
Hội đồng KH&CN cấp huyện đã đi vào hoạt động ổn định.
03 Trung tâm trực thuộc Sở KH&CN triển khai các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực
về trang thiết bị, phòng thí nghiệm và nhà xưởng từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho
KH&CN, kết hợp với việc thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm và các nguồn vốn
khác, tạo ra sản phẩm mới.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
Tiếp tục thực hiện dự án “Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật
TCĐLCL tỉnh Đắk Lắk”.
Tích cực khảo sát tại một số huyện, được UBND tỉnh bố trí đất cho việc xây dựng Trại
Thực nghiệm KH&CN cấp huyện giai đoạn 2017-2021 và UBND tỉnh đã quyết định đầu
tư dự án Trại thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1).
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng

Năm

Kinh phí đầu tư
phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh
phí đầu tư
của XH

TW
thông báo

Thực
hiện

TW
thông báo

Thực
hiện

Đầu tư
phát triển

Kinh phí
sự nghiệp

2015

-

-

-

-

7.500

24.089

-

2016

-

-

-

-

20.500

31.881

-

28.000

55.970

Tổng cộng

4. Những kết quả thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
Trong 02 năm 2015-2016, Sở KH&CN thực hiện 49 nhiệm vụ KH&CN, trong đó
26 đề tài, dự án cấp tỉnh và 23 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, tham mưu cho UBND tỉnh
trình Bộ KH&CN cho thực hiện 10 đề tài, dự án cấp Nhà nước trên địa bàn của tỉnh
(06 dự án NTMN, 02 dự án sản xuất thử nghiệm, 01 đề tài cấp quốc gia và 01 nhiệm vụ
cấp Viện, Trường). Kết quả chủ yếu như sau:
4.1. Trong nông nghiệp và PTNT
Tập trung nghiên cứu, chọn tạo các giống mới có triển vọng về năng suất, chất lượng
để đưa vào sản xuất như 03 tổ hợp lúa lai hai dòng TH 3-3, TH 3-5, TH 7-5; xây dựng
mô hình sản xuất lúa giống lúa thương phẩm chất lượng cao, tiến tới xây dựng thương
hiệu gạo huyện Lắk.
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Nghiên cứu nhân giống sạch bệnh cây lâu năm (cà phê, hồ tiêu, cao su,...) bằng nuôi
cấy mô, vi nhân giống, triển khai thử nghiệm chế phẩm sinh học GCM (Hàn Quốc) trong
tái canh cà phê tại tỉnh Đắk Lắk.
Nghiên cứu trồng một số cây dược liệu: nghệ, gừng, đinh lăng, hà thủ ô đỏ, đương
quy Nhật Bản, Lan gấm,... theo hướng GACP, góp phần đa dạng hóa cây trồng và tạo
sản phẩm dược liệu sạch phục vụ cộng đồng.
Nghiên cứu kỹ thuật làm giàu rừng khộp bằng cây tếch và nghiên cứu trồng thử
nghiệm cây thủy tùng trên một số vùng sinh thái của tỉnh góp phần bảo tồn nguồn gen
quý tại địa phương; nghiên cứu trồng thử nghiệm cây trôm trên vùng đất khô hạn tại
2 huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp.
Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng đuôi đỏ; nuôi thử nghiệm thành công
cá nước lạnh: cá hồi vân, cá tầm; ứng dụng nuôi thương phẩm cá chạch bùn cho sinh
sản nhân tạo. Hiện nay, đang nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá
Chiên (Bagarius yarrelli, Sykes 1839), cá Hô (Catlocarpio siamensis)….
4.2. Trong y tế, giáo dục
Việc nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm HPV (Human Papilloma Virus), kiến thức, thái
độ thực hành và các yếu tố nguy cơ đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, kết quả làm
cơ sở nghiên cứu vaccine nhằm đáp ứng cho chiến lược phòng ngừa lây nhiễm HPV
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đặc điểm lâm sàng chân tay miệng, dịch tễ học phân tử
EV71, miễn dịch cộng đồng đối với sởi - rubella tại Đắk Lắk.
Tập trung nghiên cứu về hệ thống chính trị cấp cơ sở, về bảo tồn văn hóa đồng bào
dân tộc tại chỗ. Bên cạnh đó, đi sâu nghiên cứu đánh giá tác động của hội nhập kinh tế
các ngành nghề thủ công truyền thống của cộng đồng dân cư bản địa (đan lát, dệt thổ
cẩm); nghiên cứu định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của
tỉnh đến năm 2020; nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải quyết khiếu nại hành chính
trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Đắk Lắk.
4.3. Trong CNSH và bảo tồn nguồn gen
Nghiên cứu lai tạo, chọn lọc, nhân giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các chế phẩm
sinh học phục vụ cho nông - lâm nghiệp, môi trường, y tế và bảo vệ cây trồng. Nổi bật
là duy trì và nhân giống các dòng vi sinh vật, sản xuất các tổ hợp men và vi sinh vật
chức năng. Một số men, vi sinh vật được ứng dụng để lên men sơ chế cà phê, ca cao,
xử lý ô nhiễm môi trường tại các nhà máy sắn, trang trại chăn nuôi, khu xử lý rác thải
tập trung. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống nhanh cho một số loài cây
như cà phê, ca cao, hoa lan, cây cảnh; ứng dụng công nghệ enzyme trong chế biến cà
phê ướt, chế biến lên men ca cao và các chế phẩm sinh học nano để sản xuất phân
bón phòng bệnh chết nhanh chết chậm cho cây tiêu; nghiên cứu nhân giống Lan gấm;
tuyển chọn, tách chiết hoạt chất từ cây thuốc bản địa có hoạt chất chống oxy hóa, ức
chế tế bào ung thu và phòng bệnh tiểu đường.
Đã tuyển chọn, sản xuất và nhân nhanh các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất,
chất lượng cao như cà phê, ca cao, điều, bơ, mắc ca, lúa lai, ngô lai, nhóm cây có củ,
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rau, quả; các loài cây rừng mọc nhanh như rép, lõi thọ; kỹ thuật làm giàu rừng khộp
bằng cây tếch; sản xuất và nuôi thương phẩm cá thát lát, cá lăng đuôi đỏ, cá chạch
bùn, nuôi thử nghiệm cá tầm, cá hồi, phát triển mạnh đàn ong mật; cải tạo giống bò địa
phương; lai tạo con lai F1 giữa lợn đực rừng với lợn cái sóc Tây Nguyên,... mở ra triển
vọng sản xuất các sản phẩm hàng hóa quy mô lớn. Trong đó, KH&CN đã góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
4.4. Kết quả hỗ trợ DN
Hướng dẫn DN xác lập và bảo vệ quyền SHCN, bảo hộ và phát triển nhãn hiệu
“Bơ trái dự án KADO” “Bò thịt Ea Kar”, “Hồ tiêu Cư Kuin”, CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột
tại EU. Hỗ trợ DN đổi mới và tạo ra công nghệ mới, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm như sản xuất bơm điện thả chìm; chế biến ca cao
quả tươi thành bơ, bột cacao và chocolate. Hỗ trợ DN nghiên cứu đổi mới công nghệ
như chế biến ướt cà phê và máy sấy trống tại Tây Nguyên; lò trung tần đúc gang quy
mô công nghiệp; dây chuyền sản xuất gạch không nung; chế biến bột ca cao quy mô
công nghiệp.
Hỗ trợ Công ty Xuất Nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; Công ty DakMan Việt Nam; Chi nhánh
Công ty Cổ phần Intimex tại Buôn Ma Thuột; Công ty Cà phê 1-5 xây dựng mô hình
liên kết nông dân - DN để sản xuất và kinh doanh cà phê mang CDĐL Cà phê Buôn
Ma Thuột.
Hỗ trợ DN nghiên cứu, ứng dụng KH&CN với các sản phẩm nuôi thử nghiệm cá hồi
vân, cá tầm, đã đưa vào một số siêu thị trong và ngoài tỉnh. Mô hình nuôi cá chạch bùn
được triển khai trong nước, xuất khẩu sang Hàn Quốc và một số nước trong khu vực;
công nghệ sản xuất giống lúa lai TH3-3 được ứng dụng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Những sản phẩm nổi bật của địa phương có được từ hoạt động nghiên cứu và
ứng dụng KH&CN
- Đối với cây trồng lâu năm
+ Cây cà phê: Ứng dụng CNSH nuôi cấy mô nhân giống cà phê chè, cà phê vối
bằng hệ thống Bioreactor; Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến ướt cà phê; Xây
dựng mô hình trồng bơ trái vụ xen trong vườn cà phê tại các huyện Cư Kuin, Cư M’gar,
Krông Năng và TP BMT; Xây dựng và phát triển CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột; Sản xuất
02 chế phẩm WASI-IF1 và WASI-IF2 phòng trừ côn trùng hại rễ cà phê, góp phần phát
triển cà phê bền vững.
+ Cây hồ tiêu: Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất chế phẩm phòng trừ bệnh
chết nhanh, chết chậm cho cây tiêu, sử dụng phương pháp sinh học phòng trừ tổng
hợp để canh tác bền vững.
+ Bổ sung vào quần thể cây thủy tùng tự nhiên trên địa bàn Đắk Lắk được 252 cây
thủy tùng ghép trên gốc bụt mọc, qua đó góp phần vào việc bảo tồn loại cây quý hiếm
đang có nguy cơ tuyệt chủng.
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- Thành tựu nổi bật đối với cây ngắn ngày, đưa các giống lúa chất lượng cao OM4900,
OM7647, TH3-3 và TH3-5,… ứng dụng tại vùng trọng điểm trồng lúa huyện Lắk,
Krông Ana, Ea Kar, xây dựng thương hiệu gạo 721. Nhân rộng mô hình trồng lúa lai
Arize TEJ tại huyện Krông Bông. Sử dụng chế phẩm vi sinh vật chức năng xử lý hạt
giống ngô trước khi gieo (2 kg chế phẩm/ha) giảm được 15% lượng phân cần bón cho
cây ngô, giúp tăng năng suất 11,5-11,7%; trên đất xám glây, sử dụng chế phẩm Neb-26
thay thế 25% lượng đạm cần bón (theo tỷ lệ 7 ml Neb-26/kg urê) làm tăng 9,6-11,6%
năng suất trong vụ Hè Thu và 11,1-14,8% trong vụ Đông Xuân.
- Hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ và thiết bị chế biến các sản phẩm chính từ quả
bơ trái Đắk Lắk, ca cao Nam Trường Sơn, chế biến ướt cà phê, sản xuất gạch không
nung, ứng dụng lò trung tần đúc luyện gang; bảo tồn và phát triển vùng các cây dược
liệu quý tại địa phương.
- Hoàn thành quyển tài liệu Địa chí Đắk Lắk.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. QLNN trong các hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ
Hướng dẫn, thẩm định, cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho
tổ chức KH&CN với các SP, HH hình thành từ kết quả KH&CN; tham gia trình diễn kết
nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Bộ.
Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học viên gỗ nén xuất khẩu,
gỗ nén thanh và viên nén gỗ, gạch không nung và chế biến sản phẩm tứ đá granit,
chocolate Fukunana Tây Nguyên.
Thẩm định các chương trình phát triển KT-XH, các dự án đầu tư. Tổ chức thẩm định
công nghệ 16 dự án đầu tư về các công nghệ: chế biến nông sản, lâm sản (viên nén gỗ
sinh học); vật liệu xây dựng; môi trường (xử lý nước thải); công nghệ y học.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9239/KH-UBND thực hiện Quyết định
số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.
5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ ATBX; lĩnh vực chụp chẩn đoán hình ảnh trong y tế,
Luật Năng lượng nguyên tử và một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực ATBX.
Kiểm tra, kiểm kê nguồn phóng xạ tại các cơ sở có nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh,
định kỳ báo cáo cho Cục ATBX.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phổ biến và nâng cao kiến thức về SHTT; xây
dựng và triển khai thực hiện các đề án phát triển hoạt động SHTT, các chương trình
nghiên cứu sáng tạo KH&CN, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

86

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
- Hoạt động SHCN: hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ bảo hộ quyền SHCN (bảo
hộ nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ sáng chế, bảo hộ giải pháp hữu
ích) trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức phổ biến tuyên truyền về “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh
Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”, Luật SHTT và hoạt động sáng kiến, hướng dẫn lập hồ
sơ bảo hộ nhãn hiệu cho cán bộ cấp huyện, DN, HTX trên địa bàn.
Thành lập Ban chỉ đạo “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Lắk
giai đoạn 2015-2020” và tham mưu xây dựng đề tài “Điều tra, khảo sát nhu cầu bảo hộ
SHCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.
- Hoạt động sáng kiến: giới thiệu công trình sáng tạo KH&CN “Nghiên cứu, thiết kế và
chế tạo cụm thiết bị chế biến cà phê tươi CBQT-01 và máy đánh nhớt ĐT-01A quy mô
nông hộ” để công bố trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.
- Hoạt động quản lý CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột: phối hợp tổ chức khảo sát hoạt
động của CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột, đồng thời xây dựng một số giải pháp quản lý
và phát triển CDĐL; hội thảo “Kiểm soát sản phẩm mang CDĐL” và làm việc về “Kiện
toàn HTQLCL sản phẩm mang CDĐL”. Tiếp tục đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nội bộ cho
cán bộ Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và gia hạn quyền sử dụng CDĐL.
- Hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ: tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND
huyện Cư Kuin được sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho
sản phẩm “Hồ tiêu”. Đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ phát triển CDĐL Cà phê Buôn Ma Thuột
và khảo sát một số dấu hiệu địa danh nhằm bảo hộ cho đặc sản của địa phương.
7. Về công tác TCĐLCL
7.1. Công tác tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng
Công tác triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, GTCL của tỉnh và
quốc gia, triển khai kiểm tra HTQLCL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, công bố tiêu chuẩn áp dụng, xây dựng TCCS
cho sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ và các sản phẩm khác; tiếp nhận đăng ký công
bố hợp chuẩn, công bố hợp quy cho sản phẩm trên địa bàn.
Triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH của DN nhỏ và vừa tỉnh
Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014
của UBND tỉnh Đắk Lắk. Kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban điều hành
dự án.
Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
cho các DN trên địa bàn tỉnh thuộc chương trình hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất
lượng giai đoạn 2012-2015.
7.2. Công tác đo lường
Tổ chức kiểm định các loại PTĐ toàn tỉnh, ngoài triển khai việc cung cấp dịch vụ hỗ
trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và mở rộng, liên kết thực hiện kiểm định PTĐ điện
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tim, PTĐ điện não, nhiệt kế y học thủy tinh có cơ cấu cực đại… phục vụ nhu cầu của
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp Ban chỉ đạo 389 của tỉnh kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả; đoàn chống thất thu thuế; Chi cục Quản lý Chất lượng hàng
hóa miền Trung; đoàn kiểm tra TCĐLCL SP, HH của UBND huyện Lắk; Công an kinh
tế. Tổ chức 20 đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa tại UBND cấp
huyện, thị xã và TP.
7.3. Hoạt động của Văn phòng TBT
Biên tập, phát hành bản tin TBT; tuyên truyền, phổ biến các thông tư quy định về đo
lường, chất lượng trong kinh doanh xăng - dầu, quản lý đo lường trong kinh doanh vàng
và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường.
8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Biên tập, phát hành 18 bản tin thông tin KH&CN, bản tin KH&CN phục vụ nông thôn,
nội dung chủ yếu là kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án KH&CN đã được công bố, các
tiến bộ KH&CN được chuyển giao, quy trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các thông
tin mới về lĩnh vực KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống. Xây dựng, phát hành 24 số
chuyên mục KH&CN, phim tư liệu phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình, thực
hiện video clip kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm phổ biến rộng rãi các thông tin,
kiến thức về KH&CN giúp nhân dân nâng cao nhận thức, lựa chọn những tiến bộ kỹ
thuật phù hợp để áp dụng vào sản xuất và đời sống. Duy trì và thường xuyên cập nhật,
đăng tải 1.636 bản tin, tin, sự kiện KH&CN trên website Sở và website Trung tâm Thông
tin và Thống kê KH&CN nhằm phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của độc giả.
Triển khai đề tài “Xây dựng mạng lưới thông tin phục vụ QLNN về KH&CN cấp huyện
nhằm hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; xây dựng các
điểm thông tin Thông tin KH&CN tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, TP
trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các thành tựu, tiến
bộ KH&CN; khai thác thông tin tại các điểm tra cứu thông tin KH&CN, góp phần thay đổi
nhận thức của người dân trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
Tham gia trưng bày sản phẩm cà phê tại hội chợ triển lãm SHTT Bangkok - Thái Lan
của các Công ty CP&PT An Thái, Cơ sở Cà phê bột Phượng, HTX Dịch vụ công bằng
Ea Kiết, Công ty TNHH cà phê 15, Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk (Simexco),
Công ty Cổ phần Sản xuất Cà phê bột Trung Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Đắk
Lắk (Inexim).
Phối hợp UBND tỉnh và Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng
bá xúc tiến thương mại, du lịch của địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung trong
Hội chợ CAEXPO2016, TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Qua đó giới thiệu
quảng bá sản phẩm có xuất xứ cà phê Buôn Ma Thuột đến thị trường các nước ASEAN
và Châu Á.
Thu thập phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN, hồ sơ đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện
nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, tỉnh. Xây dựng các báo cáo thống kê, cung cấp số liệu

88

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất,
kinh doanh của DN KH&CN trên địa bàn.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tổ chức 14 cuộc thanh tra và kiểm tra chuyên ngành về TCĐLCL, năng lượng nguyên
tử. Qua thanh tra 597 cơ sở, có 62 cơ sở vi phạm hành chính, xử phạt 293,5 triệu đồng.
Kiểm tra ISO về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại
các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND các cấp; kiểm tra tiến độ đề tài,
tham gia xét duyệt và nghiệm thu đề tài, dự án.
Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến một số quy định của pháp luật về QLNN, một
số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL cho cá nhân, tổ chức
kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Triển khai và thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 về việc
ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí năm 2015; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh đến CBCCVC và người lao động trong cơ quan; niêm yết công khai
và thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN, đảm
bảo giải quyết công việc nhanh gọn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công
dân; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,... phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
Các đơn vị sự nghiệp hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án kiện toàn
theo tinh thần của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về cơ
chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Qua đó, các đơn vị ngoài việc thực hiện các
dịch vụ kiểm định PTĐ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao kết quả đề tài, dự án, thiết lập
các điểm thông tin KH&CN trên địa bàn, từng bước chuẩn bị đưa các dịch vụ phân tích,
thử nghiệm đi vào hoạt động.
Theo số liệu thống kê, hoạt động sự nghiệp thu trong 02 năm 2015-2016 gần
4.700 triệu đồng và nộp ngân sách nhà nước 300 triệu đồng.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
Tính đến nay, hầu hết các Hội đồng KH&CN cấp huyện đã đươc kiện toàn trong giai
đoạn 2016-2020. Các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, TP đã tích cực phối
hợp với Trạm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn triển
khai tập huấn, hội thảo các mô hình trình diễn về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
sản xuất, như mô hình về sử dụng phân vi sinh Azotobacterin cho cây tiêu, thâm canh
lúa thuần.
12. Về các hoạt động liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế
Phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển
(CIRAD) của Cộng hòa Pháp, Trung tâm Phát triển nông thôn (RUDEC) thuộc Viện
Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT,

89

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
Cục SHTT, Bộ KH&CN và một số cơ quan hữu quan trong tỉnh tiến hành khảo sát các
mô hình CDĐL. Qua đó thu thập thông tin về hiện trạng chung, các chính sách, đánh
giá về hoạt động quản lý CDĐL tại địa phương. Đồng thời trao đổi để xác định hiện
trạng, quá trình thực hiện các quy định quản lý, khó khăn, ảnh hưởng và nhu cầu trong
sử dụng CDĐL, từ đó kiểm soát được chất lượng sản phẩm cà phê mang CDĐL Buôn
Ma Thuột.
Cùng đoàn công tác thực hiện dự án thuộc Chương trình đối tác tăng cường nghiên
cứu khoa học (PEER) “Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network”
của Viện CNSH và Môi trường - Đại học Nha Trang đi lấy mẫu cá nước ngọt phân
tích quần thể tại các chợ Buôn Ma Thuột (Khu C) và chợ các huyện Krông Ana, Lắk,
Krông Năng, Buôn Đôn, Ea Súp.
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Buon Ma Thuot Coffee” và được sự chấp nhận của
10/17 quốc gia và vùng lãnh thổ (Bỉ, Hà Lan, Luxambua, Tây Ban Nha, Đức, Singapore,
Trung Quốc, Thái Lan, Canada và Nga).
13. Về hoạt động Quỹ KH&CN
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và
hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk.
- Tuyên truyền và hướng dẫn các DN trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư liên tịch
số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính về nội
dung chi và quản lý quỹ phát triển KH&CN của DN.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2015-2016, việc ban hành các văn bản QLNN về KH&CN trên địa
bàn tỉnh đã góp phần đưa hoạt động KH&CN vào nề nếp, nội dung hoạt động đi vào
trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tại địa phương.
Kết quả hoạt động về công tác SHTT đã nâng cao nhận thức của các cấp, ngành đối
với vai trò của nhãn hiệu hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, nhất là các
hàng hóa nông sản đặc thù của tỉnh.
Kết quả hoạt động KH&CN thời gian qua giúp các cấp quản lý đề ra những quyết
sách xây dựng định hướng chiến lược phát triển KT-XH trong lãnh đạo, chỉ đạo phát
triển KT-XH tại địa phương. Một số công trình có giá trị như: trồng thử nghiệm cây thủy
tùng góp phần vào việc bảo tồn loại cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng trên
toàn thế giới; ứng dụng chế phẩm sinh học góp phần phát triển bền vững ngô và lúa tại
vùng đồng bào dân tộc; bảo quản và chế biến trái bơ; sơ chế cây đương quy, cây đinh
lăng, chế biến nguyên liệu Curcumin theo tiêu chuẩn GACP; sản xuất giống lúa lai hai
dòng, lúa thuần chất lượng cao,… Nhiều kết quả đề tài được đưa vào ứng dụng trong
DN, trong sản xuất và đời sống đạt trên 70%.
Ngoài ra, Hội đồng KH&CN cấp huyện thành lập tại các huyện, TP, thị xã đã đi
vào hoạt động khá tốt, điển hình như một số huyện Ea H’Leo, Ea Kar, Krông Năng,...
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Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2015-2016 đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng
suất và chất lượng của sản phẩm; có sức lan tỏa và được nhân rộng; có những đóng
góp nhất định vào sự phát triển KT-XH.
2. Tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp
Một số chủ trương, chính sách về phát triển KH&CN triển khai vào thực tế còn
chậm: phát triển công nghệ cao, phát triển DN hoạt động KH&CN, phát triển thị trường
KH&CN…
Việc đổi mới công nghệ trong các DN chưa được quan tâm đúng mức nên năng lực
cạnh tranh còn thấp. DN trên địa bàn tỉnh chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, năng lực cạnh
tranh còn kém; hiệu suất của máy móc thiết bị còn thấp và chưa có các giải pháp cụ thể
để cải tiến công nghệ.
Các kết quả nghiên cứu KH&CN chưa thương mại hóa nhiều, chưa hình thành thị
trường KH&CN; công tác xã hội hoá các hoạt động KH&CN chưa đạt kết quả mong
muốn, nguồn kinh phí ngoài ngân sách đầu tư cho hoạt động KH&CN chưa nhiều.
Ngân sách nhà nước phân bổ cho phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh còn rất hạn
hẹp, chưa đảm bảo theo kịp với chủ trương, Nghị quyết của các cấp đã quy định.
Nguyên nhân của những yếu điểm là ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN còn
hạn chế, nhất là đầu tư cho giai đoạn ứng dụng sau nghiên cứu; nội lực của DN chưa
mạnh, việc tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách của nhà nước còn gặp nhiều khó
khăn như việc hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn của tổ
chức, cá nhân để mua máy móc, thiết bị sản xuất trong nước nhằm giảm tổn thất sau
thu hoạch được quy định tại Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ
tướng Chính phủ.
Do đó, trong thời gian tiếp theo cần đẩy mạnh tuyển truyền để nâng cao nhận thức
về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
KT-XH của tỉnh, của từng cấp, ngành, đơn vị. Cụ thể:
- Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm; kiện toàn bộ máy, tổ
chức quản lý KH&CN của tỉnh, các huyện, TP, thị xã; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế
tài chính, cơ chế quỹ phát triển KH&CN; thực hiện cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ
KH&CN gắn với các DN để đưa nhanh các kết quả nghiên cứu KH&CN ứng dụng
vào thực tiễn sản xuất và đời sống; khuyến khích DN mua công nghệ mới, bản quyền
sáng chế.
- Ưu tiên đầu tư các dự án xây dựng Trạm Trại thực nghiệm tại các huyện, đầu tư
trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN. Nghiên cứu chính sách đào tạo, đãi ngộ
đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ năng lực theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày
12/5/2014 của Chính phủ.
- Xây dựng mạng lưới thông tin KH&CN trên địa bàn tỉnh. Phát triển dịch vụ, tổng
hợp - phân tích cung cấp thông tin, số liệu thống kê KH&CN bảo đảm chất lượng, đáp
ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý, sản xuất kinh doanh.
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- Hỗ trợ DN đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, thúc đẩy, kích cầu thị trường
KH&CN. Hỗ trợ phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm KH&CN, phát triển
tài sản trí tuệ. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tư vấn, CGCN; hình thành sàn giao
dịch công nghệ và thiết bị của tỉnh; phát triển và quản lý các tổ chức trung gian tư vấn
công nghệ.
- Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN, khuyến khích các DN đổi mới
công nghệ, ưu tiên ngân sách các cấp để đầu tư cho hoạt động KH&CN.
- Kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, huy động nguồn lực toàn xã hội đầu tư cho
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, xây dựng hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, khu công nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng CNSH,… trên
địa bàn tỉnh. Tranh thủ các chương trình KH&CN TW triển khai trên địa bàn tỉnh có chất
lượng và hiệu quả.
PHẦN II - CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2017-2020
- Tiếp tục tuyên truyền để các cấp, ngành và nhân dân thấy rõ vai trò tác động tích
cực và nhanh chóng của KH&CN vào trong phát triển sản xuất và cải thiện đời sống
của nhân dân.
- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong
hoạt động KH&CN, bảo đảm đồng bộ, gắn kết giữa nghiên cứu với ứng dụng các kết
quả sau nghiên cứu của KH&CN.
- Quan tâm đầu tư để hình thành các điều kiện thuận lợi cho phát triển KH&CN trên
địa bàn, như: tiếp tục thực hiện dự án tăng cường tiềm lực Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL,
Trại thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk; trang bị các phương tiện, thiết bị cho Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KH&CN và “Phát triển hệ thống CSDL về thông tin KH&CN tỉnh Đắk
Lắk giai đoạn 2016-2020”. 3 trung tâm trực thuộc Sở KH&CN triển khai các dự án đầu
tư tăng cường tiềm lực về trang thiết bị, phòng thí nghiệm và nhà xưởng từ nguồn vốn
đầu tư phát triển KH&CN, kết hợp với việc thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm và
các nguồn vốn khác, tạo ra sản phẩm mới. Triển khai xây dựng các khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao. Tập trung triển khai các dự án đầu tư theo Quyết định số
317/QĐ-TTg, ngày 15/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch số 9239/KH-UBND
thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.
- Khuyến khích thành lập các DN KH&CN và thành lập Quỹ phát triển KH&CN của
DN để huy động nguồn vốn DN đầu tư phát triển KH&CN.
- Mở rộng và quản lý có hiệu quả trên thực tế CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4282/KH-UBND ngày 03/6/2013 của
UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/4/2013 của Tỉnh ủy
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 về phát triển KH&CN phục vụ
sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập
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quốc tế và Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh về phát
triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.
PHẦN III - ĐỀ NGHỊ
- Bộ KH&CN quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ việc tổ chức đánh giá các chỉ tiêu của
Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, nhất là chỉ tiêu về tốc độ đổi mới
công nghệ, thiết bị và chỉ tiêu về tổng đầu tư xã hội cho KH&CN; hướng dẫn, hổ trợ tạo
điều kiện về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Bộ KH&CN tiếp tục quan tâm cho Đắk Lắk được thực hiện các chương trình KH&CN
cấp nhà nước trên địa bàn, dự án NTMN,...
- Bộ KH&CN cho phép địa phương thực hiện đề tài mở rộng CDĐL cà phê Buôn Ma
Thuột, phát triển tài sản trí tuệ của địa phương đến năm 2020.
- Bộ KH&CN và UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN,
phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN đảm bảo đạt tỷ lệ theo qui định, để có điều kiện
thực hiện phát triển KH&CN ở địa phương.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA THAØNH PHOÁ ÑAØ NAÜNG VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tham mưu
Tham mưu ban hành 06 VBQPPL tăng cường công tác QLNN về KH&CN trên địa
bàn TP.
Các văn bản pháp luật được ban hành là công cụ pháp lý hỗ trợ công tác QLNN về
KH&CN tại địa phương và tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động sáng
kiến, khen thưởng trong hoạt động KH&CN, góp phần đổi mới cơ chế quản lý nhiệm
vụ KH&CN và chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho DN trên địa bàn, trong đó bổ
sung các quy định mới về áp dụng khoán chi, mua kết quả nghiên cứu, ứng dụng kết
quả nghiên cứu; thay đổi định mức xây dựng dự toán dựa trên cơ sở tính theo ngày
công, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ và mở rộng phạm vi đối tượng, nâng cao mức hỗ trợ
khuyến khích DN đổi mới công nghệ.
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 ban hành Quy định
về hoạt động xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với
TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng

2

Quyết định số 34/20015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 ban hành Quy
chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng

3

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về Quy định quản
lý các nhiệm vụ KH&CN TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng

4

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 về Quy định định
mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng

5

Nghị quyết số 18/2016/NQ-CP ngày 11/8/2016 về Quy định một số
chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ trên địa bàn TP

HĐND TP Đà Nẵng

6

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP ban
hành quy định một số chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ trên
địa bàn TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng

2. Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Tổ chức bộ máy
- Cơ quan Văn phòng Sở: Lãnh đạo Sở và 07 phòng (Văn phòng, phòng Quản lý
KH&CN cơ sở, Thanh tra, phòng Quản lý Khoa học, phòng Quản lý Công nghệ và Thị
trường công nghệ, phòng Quản lý Chuyên ngành và phòng Kế hoạch - Tài chính).
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- Các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Thông tin KH&CN, Trung
tâm CNSH, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn CGCN.
Ngoài ra, có Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc Chi cục TCĐLCL.
- Bộ máy quản lý KH&CN cấp quận/huyện: 07 quận, huyện đều phân công lãnh đạo
UBND quận, huyện theo dõi; 01 lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực
tiếp phụ trách và tham mưu cho lãnh đạo UBND quận, huyện trên lĩnh vực KH&CN; bố
trí 01 nhân sự thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN.
2.2. Phát triển tiềm lực KH&CN
Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển cho KH&CN được TP quan
tâm chú trọng:
- Hoàn thành dự án "Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu
trên địa bàn TP Đà Nẵng" tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Hoàn thành Đề án “Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng
tại quận, huyện”.
- Triển khai thực hiện dự án “Cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin KH&CN và
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn CGCN Đà Nẵng”.
- Hoàn thành và tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trung tâm
CNSH kết hợp với Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2). Tiếp tục thực hiện
công tác điều chỉnh giai đoạn 2 theo quy hoạch mở rộng nâng cấp Trung tâm CNSH đã
được phê duyệt.
- Xây dựng dự án Phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chuyên sâu.
- Triển khai thực hiện 02 dự án Nâng cao năng lực cho các đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở KH&CN theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ:
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn CGCN và Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL.
Ngoài ra, Sở cũng được UBND TP quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục
vụ cho hoạt động QLNN về KH&CN.
3. Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Kinh phí sự nghiệp KH&CN
Kinh phí sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2015-2016 được UBND TP bố trí theo đúng số
kinh phí Bộ KH&CN thông báo để thực hiện các nhiệm vụ của Sở KH&CN.
Kinh phí KH&CN bố trí cho quận, huyện giai đoạn 2015-2016 tăng đều qua các năm,
chủ yếu được sử dụng vào các hoạt động chuyên môn như kiểm tra nhà nước về đo
lường chất lượng, xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực SHTT, hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng tại địa phương, hỗ trợ DN cải tiến công nghệ sản xuất, hỗ trợ xây dựng và
bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, tuyên truyền tập huấn các văn bản pháp luật, xét duyệt
sáng kiến cấp cơ sở.
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3.2. Kinh phí đầu tư phát triển KH&CN
Giai đoạn 2015-2016, kinh phí bố trí cho các dự án đầu tư phát triển do Sở KH&CN
là chủ đầu tư được phân bổ đủ và đúng tiến độ thực hiện, trong đó, kinh phí được phân
bổ năm 2015 là 7.300 triệu đồng, năm 2016 là 10.050 triệu đồng.
4. Quản lý nghiên cứu khoa học và CGCN
4.1. Công tác quản lý hoạt động KH&CN
Thực hiện tốt công tác ban hành các hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN TP; khen
thưởng hoạt động KH&CN; tuyển chọn, xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết
quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN, triển khai ứng dụng vào thực tế theo đúng quy định.
Cụ thể:
- Tham mưu ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 quy định
quản lý các nhiệm vụ KH&CN TP Đà Nẵng, trên cơ sở đó, Sở đã ban hành các hướng
dẫn trong việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN TP đối với tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt
động KH&CN, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan1.
- Tham mưu UBND TP khen thưởng 34 tác giả, nhóm tác giả đạt điều kiện và tiêu
chuẩn theo Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN TP Đà Nẵng ban hành kèm
theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015.
4.2. Hiệu quả, đóng góp của hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN
Tổ chức bàn giao sản phẩm kết quả nghiên cứu của 34 đề tài, dự án nghiệm thu cho
các đơn vị phục vụ công tác quản lý của ngành. Nhìn chung, chất lượng thực hiện các
nhiệm vụ KH&CN trong thời gian qua dần được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thực
tiễn. Công tác xây dựng kế hoạch được tổ chức thực hiện nghiêm túc, coi trọng hiệu
quả ứng dụng. Các đề tài, dự án bàn giao cho các đơn vị đã được ứng dụng vào thực
tiễn, thể hiện trên nhiều lĩnh vực cụ thể như:
- Kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên chủ yếu tập trung vào điều
tra cơ bản, cung cấp CSDL ban đầu quan trọng về tài nguyên thiên nhiên, môi trường
sinh thái của TP, làm luận cứ khoa học cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án
phát triển KT-XH, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường. Tiêu biểu có đề
tài “Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển
KT-XH TP Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng” là cơ sở để Sở
Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tính toán nhu cầu sử dụng nước cho các hồ đập,
tính toán dòng chảy đến hồ đập trong điều kiện hiện tại, trong điều kiện biến đổi khí hậu
1

Gồm: 04 Hướng dẫn:

- Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 về việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp TP sử dụng ngân sách
nhà nước;
- Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 về việc tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì
thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TP sử dụng ngân sách nhà nước;
- Hướng dẫn số 04/HD-SKHCN về việc kiểm tra đánh giá điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TP sử dụng ngân sách nhà nước;
- Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN về việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TP sử
dụng ngân sách nhà nước.
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và nước biển dâng, tính toán cân bằng nước, đánh giá tổng thể hiện trạng nguồn nước
hồ đập và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập
một cách hợp lý phục vụ chiến lược phát triển KT-XH TP Đà Nẵng.
- Các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật tập trung nghiên cứu ứng dụng các tiến
bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tiêu biểu như đề tài “Nghiên cứu xây dựng CSDL
về phông phóng xạ môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng (giai đoạn I)” cung cấp CSDL
phông phóng xạ môi trường cho TP, phục vụ công tác quản lý ATBX và hạt nhân, góp
phần xây dựng CSDL về phông phóng xạ môi trường quốc gia.
- Các đề tài thuộc lĩnh vực y dược đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chẩn
đoán và điều trị bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế của TP. Tiêu biểu như đề tài
"Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện công thức bào chế và sản xuất thành công viên nén
phóng thích kéo dài chứa Acid valproic và Natri valproat có chất lượng tương đương
thuốc gốc", là đề tài đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu sản xuất viên phóng thích kéo dài
chứa Acid valproic và Natri valproat, qua đó giúp Công ty Cổ phần Dược Danapha phát
triển sản phẩm mới thay thế các sản phẩm truyền thống; đề tài "Nghiên cứu đề xuất
quy trình chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp dưới 4,5 giờ đầu
bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch Alteplase phục vụ công tác chẩn đoán và
điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng"…
- Kết quả thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp thường là các mô
hình ứng dụng cụ thể trong thực tiễn sản xuất, tiêu biểu như các mô hình sản xuất giống
và trồng hoa (cúc, lily, các loại hoa lan…)2, các mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược
liệu3, mô hình chăn nuôi thỏ trắng4… làm cơ sở để triển khai các chương trình ứng dụng
CGCN cho người dân địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
tăng hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân trong điều
kiện đất nông nghiệp đang ngày càng bị thu hẹp, đồng thời góp phần đào tạo nâng cao
năng lực, tăng cường nguồn lực về CNSH cho TP.
- Kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực KHXHNV làm cơ sở khoa học để xây dựng chủ
trương, chính sách trong các lĩnh vực KT-XH. Tiêu biểu như kết quả đề tài “Phát triển
thị trường bất động sản tại TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã
xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển thị trường bất động sản tại TP Đà Nẵng đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030” để trình UBND TP xem xét; đề tài “Văn xuôi kháng chiến
Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1945-1954” cung cấp cho người đọc cái nhìn về văn
xuôi kháng chiến cũng như con người, cuộc sống của người dân Quảng Nam - Đà
Nẵng trong giai đoạn 1945-1954.
Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án nghiên cứu, Sở KH&CN
đã tích cực triển khai hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN, đặc biệt là
trong phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn và trong lĩnh vực ứng dụng tiết
2
Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất hoa chậu, hoa thảm phục vụ phát triển kinh
tế nông nghiệp và du lịch sinh thái bền vững cho TP Đà Nẵng”, “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nhân giống
và sản xuất lan Hồ điệp quy mô công nghiệp tại Đà Nẵng”.
3

Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại Đà Nẵng”.

4

Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ trắng New Zealand trên địa bàn huyện Hòa Vang”.
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kiệm năng lượng và CNSH phục vụ sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường trên địa
bàn TP. Trong 02 năm 2015-2016, đã tổ chức thực hiện 14 mô hình với tổng kinh phí là
1.640,8 triệu đồng. Tiêu biểu như các mô hình trồng nấm, hoa; mô hình ứng dụng bồn
biogas bằng vật liệu composite xử lý chất thải chăn nuôi và thu hồi khí sinh học phục
vụ sinh hoạt, mô hình xử lý bã thải trồng nấm, xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ
gia đình… Các mô hình ứng dụng với kinh phí đầu tư không cao nhưng tập trung giải
quyết các vấn đề thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, phục vụ
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
5. Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ
Tăng cường các hoạt động hỗ trợ DN đổi mới công nghệ và phát triển thị trường
công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng SP, HH. Cụ thể:
- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu triển khai làm chủ công nghệ ở các DN, thực hiện
hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và phát triển
thị trường công nghệ.
- Tích cực hỗ trợ các DN tiếp cận với các thông tin KHCN chuyên ngành, kiến thức
pháp luật KH&CN thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn, diễn đàn với nội dung
giới thiệu các công nghệ tiên tiến và triển khai các chính sách hỗ trợ đến cộng đồng DN
trên địa bàn TP5.
- Hỗ trợ, tài trợ trực tiếp cho DN đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng
sản phẩm hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua các chương trình, chính
sách hỗ trợ của TP. Trong giai đoạn 2015-2016, đã tiến hành hỗ trợ cho 24 DN với tổng
kinh phí 1.162,04 triệu đồng6.
- Hướng dẫn, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN cho 02 DN.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 tại Đà Nẵng7 nhằm phát
triển cộng đồng khởi nghiệp, hỗ trợ ươm tạo DN có các dự án kinh doanh tiềm năng.
- Hoàn thành đánh giá trình độ công nghệ cho 180 DN thuộc các ngành kinh tế
chủ lực trên địa bàn TP Đà Nẵng và cập nhật thông tin vào CSDL trình độ công nghệ
của TP8.
Trong năm, Sở đã chủ trì tổ chức 03 hội thảo/tập huấn nhằm phổ biến pháp luật, tuyên truyền chính sách cho
cộng đồng DN và đơn vị quản lý. Tích cực trong công tác kết nối công nghệ thông qua việc phối hợp tổ chức
06 hội thảo, diễn đàn, trong đó có 04 hội thảo có yếu tố nước ngoài.
5

6

Trong đó:

- Hỗ trợ cho 07 DN với kinh phí 340 triệu đồng theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND.
- Hỗ trợ cho 14 DN với kinh phí 612,04 triệu đồng theo dự án Năng suất chất lượng.
- Tài trợ cho 03 DN, nhóm nghiên cứu với kinh phí 210 triệu đồng cho dự án đổi mới công nghệ từ Quỹ Phát
triển KH&CN.
7

Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND TP.

8

80 DN năm 2014 và 50 DN năm 2015, 50 DN năm 2016.

9

Hỗ trợ 05 tổ chức đăng ký bảo hộ 09 đối tượng quyền SHCN.
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6. Hoạt động quản lý SHTT và ATBX hạt nhân
6.1. Quản lý SHTT
Tích cực triển khai các hoạt động tăng cường quản lý hoạt động SHTT và sáng kiến
cải tiến kỹ thuật trên địa bàn:
- Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về SHTT thông
qua nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về SHTT”, phát
hành tờ rơi, tổ chức nhiều lớp tập huấn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật SHTT.
- Triển khai kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ SHCN, góp phần thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu, tạo lập và khai thác quyền SHTT tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của các chủ thể khi trong quá trình thương mại hóa tài sản trí tuệ9.
- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và tham mưu cho UBND TP ban hành Quy định xét
công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng10. Tổ chức xét công
nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với TP định kỳ hàng năm11.
- Triển khai nghiên cứu, xây dựng CSDL và phần mềm quản lý sáng kiến, giải pháp
sáng tạo khoa học kỹ thuật và văn bằng bảo hộ SHCN trên TP Đà Nẵng.
6.2. Quản lý ATBX và hạt nhân
Chú trọng thực hiện tốt công tác QLNN về ATBX hạt nhân, tổ chức thành công diễn
tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp TP:
- Thực hiện tốt chức năng QLNN về hoạt động ATBX hạt nhân, đảm bảo 100% cơ sở
sử dụng thiết bị X-quang trên địa bàn TP được cấp phép.
- Hàng năm, tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn phổ biến Luật Năng lượng nguyên tử
và các văn bản pháp luật về kiểm soát ATBX hạt nhân cho các tổ chức, cá nhân và DN.
- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân TP Đà Nẵng12 và tổ
chức thành công Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp TP năm 2016. Đây là
đợt diễn tập cấp TP đầu tiên nhằm đánh giá sự phù hợp của Kế hoạch ứng phó sự cố
bức xạ, hạt nhân cấp TP đối với thực tiễn, khả năng chỉ đạo điều hành, khả năng tác
nghiệp của các lực lượng ứng phó, công tác truyền đạt thông tin giữa các tổ chức tham
gia ứng phó.
7. Công tác TCĐLCL
Công tác quản lý TCĐLCL được triển khai tích cực, nhất là công tác công bố hợp
chuẩn và công tác kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ. Cụ thể:
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 ban hành Quy định về hoạt động xét công nhận sáng kiến
có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng.
10

Kết quả: năm 2014, công nhận 16 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP; năm 2015, công nhận
10 sáng kiến của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và 27 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP;
năm 2016, công nhận 06 sáng kiến của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và 11 sáng kiến có tác dụng,
ảnh hưởng đối với TP.
11

12

Đã được Bộ KH&CN đã phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-BKHCN ngày 10/9/2015.
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- Tiếp nhận đăng ký công bố hợp chuẩn của 11 cơ sở/18 sản phẩm, công bố hợp quy
của 07 cơ sở/07 sản phẩm.
- Tiếp nhận và xử lý 348 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa
nhập khẩu, trong đó có 01 hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở đã gửi văn bản để các cơ quan
liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra 33.329 PTĐ.
- Thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2016 để đánh giá hồ sơ, Hội đồng
thống nhất đề xuất Hội đồng quốc gia xem xét trao tặng giải Vàng Chất lượng Quốc gia
năm 2016 cho Công ty TNHH Kiến Trúc và Thương mại Á Châu (loại hình DN sản xuất
vừa và nhỏ).
- Định kỳ hàng năm, thực hiện Kế hoạch kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải
tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:200813.
- Tiến hành đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát HTQLCL theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008, số cơ sở đánh giá tăng đều qua các năm: 73 đơn vị (năm 2015),
89 đơn vị (năm 2016).
Nhìn chung, trong giai đoạn 2015-2016, Sở đã tăng cường các hoạt động quản lý
về TCĐLCL nhằm nâng cao chất lượng SP, HH lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, Sở
đã triển khai hoạt động GTCLQG năm 2016 với đề xuất 01 giải Vàng Chất lượng Quốc
gia năm 2016; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND TP trong công tác quản lý
việc triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và DN trên địa bàn TP.
8. Hoạt động thông tin và thống kê KH&CN
8.1. Hoạt động thông tin KH&CN
Hoạt động thông tin trong thời gian qua được chú trọng, đa dạng hóa hình thức phổ
biến, tuyên truyền, đã góp phần đưa KH&CN đến gần hơn với công chúng, đặt biệt là
đến với DN sản xuất, kinh doanh, tạo sự kết nối cung - cầu:
- Hàng năm, tổ chức các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN
Việt Nam (18/5) nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH&CN đóng góp vào
sự phát triển KT-XH và tôn vinh các nhà khoa học, cụ thể như các buổi giao lưu, tọa
đàm, phóng sự chuyên đề, treo băng rôn, poster với nội dung tuyên truyền về ngành
KH&CN…
- Xuất bản và phát hành 12 số Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12 số chuyên đề nông
nghiệp và 12 số chuyên đề KH&CN.
- Triển khai đưa thư viện điện tử KH&CN phát triển nông thôn mới lên website (địa
chỉ http://thuvien.kcmdanang.org.vn/).
- Phối hợp với báo, đài thực hiện các chuyên mục KH&CN phản ảnh hoạt động
KH&CN trên địa bàn TP; thực hiện 38 bài viết trên Báo Đà Nẵng; 14 phóng sự chuyên
đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng.
13
Năm 2015, kiểm tra thực tế tại 18 cơ quan hành chính và kiểm tra qua hồ sơ tại 20 cơ quan hành chính; năm
2016 đã kiểm tra thực tế đối với 14 cơ quan hành chính và kiểm tra qua hồ sơ đối với 25 cơ quan.
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- Hàng năm, phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức các hội thảo, tập huấn trong
lĩnh vực KH&CN, trong đó tập trung vào nội dung ứng dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn
nuôi cho bà con nông dân và kết nối cung - cầu, giới thiệu công nghệ, sản phẩm công
nghệ mới cho DN.
- Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các tổ chức thông tin KH&CN toàn quốc tại Đà Nẵng,
nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động thông tin KH&CN trong thời
gian tới.
- Tổ chức đoàn DN Đà Nẵng tham gia Techmart Quốc tế Việt Nam 2015, hoạt động
“Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Bộ năm 2015”, triển lãm
“40 năm thành tựu và phát triển KT-XH TP Đà Nẵng” và Techmart Hanoi 2016 do
Bộ KH&CN tổ chức. Sở KH&CN TP Đà Nẵng vinh dự được nhận bằng khen của Bộ
KH&CN cùng các tỉnh, TP khác tại Hội chợ.
- Đưa tin và quản trị sàn giao dịch Techmart Danang. Tính đến thời điểm cuối năm
2016, đã có 7.375 DN (trong đó số DN TP Đà Nẵng tham gia sàn là 207).
8.2. Hoạt động thống kê KH&CN
Hoàn thành công tác thống kê KH&CN định kỳ hàng năm, báo cáo thông tin về nhiệm
vụ KH&CN năm 2015; Điều tra Nghiên cứu và phát triển và Điều tra Hội nhập quốc tế
về KH&CN năm 2016 trên địa bàn TP Đà Nẵng.
9. Công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
Chủ trì và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thanh, kiểm tra về TCĐLCL hàng
hóa và giải quyết khiếu nại tố cáo như sau:
9.1. Công tác thanh, kiểm tra
Tiến hành thanh, kiểm tra về TCĐLCL, ATBX hạt nhân trên địa bàn TP. Số cơ sở
được thanh, kiểm tra tăng qua các năm: năm 2015 thanh, kiểm tra tại 201 cơ sở, phát
hiện và xử phạt 07 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 33.100.000 đồng; năm
2016 thanh, kiểm tra tại 229 cơ sở, phát hiện và xử phạt 03 cơ sở vi phạm với tổng số
tiền xử phạt là 36.130.000 đồng.
Giai đoạn 2015-2016, Sở tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực được xã hội quan tâm
như đo lường và chất lượng xăng - dầu, kiểm soát hoạt động ATBX hạt nhân, chất
lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường,… kịp thời phát hiện các trường hợp sai
phạm, xử lý đúng quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các
cơ sở kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước.
9.2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
Sở đã chủ trì và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp nhận và giải quyết
theo đúng thẩm quyền 08 đơn thư khiếu nại tố cáo về hành vi xâm phạm quyền SHTT.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
10.1. Hoạt động trong lĩnh vực CNSH
Triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng
công nghệ, các mô hình ứng dụng trong lĩnh vực CNSH.
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- Triển khai thực hiện 07 đề tài, dự án do TW và địa phương quản lý (03 dự án NTMN
và 04 đề tài cấp TP), trong đó đã hoàn thành nghiệm thu 06 đề tài dự án và triển khai
01 đề tài năm 2016 nhằm nghiên cứu ứng dụng CNSH vào thực tiễn sản xuất và
đời sống.
- Triển khai thực hiện 03 dự án cấp cơ sở năm 2016: sản xuất nấm Linh chi thương
phẩm; sản xuất giống và trồng thương phẩm nấm Sò; sản xuất cây giống Cúc vàng hoè
theo kế hoạch thực hiện chi tiết đã được phê duyệt.
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ
KH&CN, năm 2015: 04 mô hình đã hoàn thành nghiệm thu; năm 2016: 04 mô hình,
trong đó 02 mô hình đã nghiệm thu và 01 mô hình xin gia hạn.
Ngoài ra, Sở tiếp tục đầu tư nghiên cứu tạo mẫu in vitro các giống cây mới như
đào chuông, cúc, đồng tiền, các loài lan: Cattleya, Vanda, Vũ nữ… nhằm đa dạng hóa
về chủng loài, tiếp tục duy trì nguồn gen thực vật sẵn có; tiếp tục chăm sóc và duy trì
nguồn cây tại vườn ươm và nguồn mẫu in vitro các loại lan, cúc, đồng tiền, đào chuông,
chè dây sẵn có; thực hiện nhiệm vụ xử lý bã thải trồng nấm thành phân hữu cơ vi sinh;
tuyển chọn, phân lập giống gốc các loại nấm như nấm rơm, mộc nhĩ, nấm đùi gà, nấm
kim châm; sản xuất giống nấm Sò và nấm Linh chi cung cấp cho người dân trồng nấm
trên địa bàn TP cũng như các tỉnh lân cận.
10.2. Hoạt động tiết kiệm năng lượng và tư vấn CGCN
Tích cực triển khai các hoạt động ứng dụng thành tựu KH&CN trong lĩnh vực tiết
kiệm năng lượng và tư vấn CGCN:
- Thực hiện Chương trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN, cụ thể: 04 mô
hình năm 2015 và 04 mô hình năm 201614, lồng ghép và triển khai thực hiện 02 nhiệm
vụ thuộc Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP Môi trường” trong 2 năm 2015-201615.
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
ứng dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn TP, giai đoạn 2011-2015”16. Tiến hành
tổng kết, đánh giá hiệu quả đề án giai đoạn 2011-2015 và xây dựng đề án giai đoạn
2016-2020.
Cụ thể: Mô hình đèn LED chiếu sáng ngõ xóm tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn; Xây dựng mô hình tưới ẩm tự
động cho 2 trang trại trồng nấm (Trung tâm CNSH và HTX nấm Hòa Tiến, huyện Hòa Vang); Mô hình xử lý chất
thải chăn nuôi và thu hồi khí sinh học cho 10 hộ dân (05 hộ xã Hòa Nhơn và 05 hộ xã Hòa Sơn); Mô hình cấp
nước nóng bằng năng lượng mặt trời cho HTX Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ với công suất 1.500 lít/ngày; Mô hình tiết
kiệm năng lượng tiêu biểu cho DN dệt may trên địa bàn TP Đà Nẵng; Mô hình tận dụng nhiệt khói thải gia nhiệt
nước cấp đầu vào cho lò hơi; Mô hình ứng dụng bồn biogas bằng vật liệu composite xử lý chất thải chăn nuôi
và thu hồi khí sinh học phục vụ sinh hoạt cho 04 hộ chăn nuôi tại xã Hòa Sơn; Mô hình xử lý nước thải sản xuất
bún quy mô hộ gia đình tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
14

Cụ thể: khảo sát và lắp đặt mô hình biogas xử lý chất thải chăn nuôi, thu hồi khí sinh học cho 07 hộ dân tại
xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; hoàn thành áp dụng sản xuất sạch hơn cho 05 DN thuộc ngành thủy sản.
15

Cụ thể: xây dựng cơ sở tiêu thụ năng lượng và định hướng một số hoạt động hỗ trợ cho ngành dệt may của
TP; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 cho Công ty TNHH KT&TM Á Châu; lắp đặt đèn chiếu
sáng học đường tiết kiệm năng lượng và bảo vệ mắt cho các em học sinh tại 03 trường học tiểu học tại Hòa
Vang, Đà Nẵng.
16

17
Số hợp đồng dịch vụ KHCN: năm 2015: 71 hợp đồng, doanh thu: 2.465 triệu đồng; năm 2016: 88 hợp đồng,
doanh thu: 2.875 triệu đồng.
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- Hoàn thành hướng dẫn áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 tại 15 đơn vị phường, xã,
HTX trên địa bàn TP; tuyên truyền về HTQLCL tiên tiến đến với DN và các cơ quan QLNN.
- Hoàn thành công tác tư vấn, áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 cho 03 DN: Công ty
Thép Dana - Úc; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thịnh Lợi và Công ty Cổ
phần Sản xuất Thép Việt Mỹ.
- Tiến hành đo đạc 10.000 điểm đo phông phóng xạ môi trường, hiện đang cập nhật
dữ liệu vào phần mềm.
- Triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ tiết kiệm năng lượng, tư vấn ISO, phân
tích thử nghiệm, SHTT và tư vấn môi trường, CGCN17.
11. Quản lý hoạt động KH&CN cấp quận, huyện
Các hội đồng KH&CN hoạt động ổn định, tham mưu cho lãnh đạo UBND quận, huyện
quyết định các vấn đề về quản lý và triển khai công tác KH&CN tại địa phương.
Thực hiện hỗ trợ CGCN giúp các hộ nghèo, HTX nâng cao năng lực sản xuất và bảo
vệ môi trường thông qua việc thực hiện các mô hình về hoa hồng leo, cúc lá nhám,
đồng tiền, duy trì các mô hình nấm sò, mô hình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô
hộ gia đình, mô hình biogas…
Tổ chức cuộc họp giao ban KH&CN với các quận, huyện định kỳ 6 tháng/lần18.
Ký kết và triển khai hỗ trợ hoạt động KH&CN giữa Sở với các quận/huyện: Cẩm Lệ,
Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Vang.
Hội nghị tập trung các nội dung về SHTT, sáng kiến - lao động sáng tạo, thanh tra xử lý hành vi vi phạm hành
chính của các đối tượng kinh doanh, TCĐLCL về kiểm tra cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn TP, xây dựng
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các phường, xã, công tác xây dựng kế hoạch và đào tạo
tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.
18

19

Với các hoạt động nổi bật như:

- Đánh giá, tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa UBND TP và Bộ KH&CN giai đoạn
2012-2015 và tổng kết Chương trình hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN.
- Phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với chủ đề
“Thiết kế sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu”.
- Phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật TP tổ chức Cuộc thi Robodnic 2016.
20

Cụ thể:

- Tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia nước ngoài về các nội dung liên quan đến hoạt động KH&CN trên
địa bàn TP.
- Phối hợp với Công ty General Environmental Technos Nhật Bản (KANSO) tổ chức báo cáo kết quả dự án
“Nâng cao chất lượng nước thải cho các hệ thống xử lý nước thải trong các nhà máy chế biến thủy sản tại Khu
công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng”.
- Phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổ chức Hiệp hội Đồng Quốc tế - Khu vực Đông Nam Á
(ICA-SEA) tổ chức hội thảo kết thúc dự án "Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối hệ thống điện mặt trời lắp mái vào hệ
thống điện quốc gia".
- Phối hợp với Công ty Kanso Technos triển khai thực hiện dự án “Cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý và
cải tiến phương pháp vận hành trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản tại Việt Nam” giai đoạn
2015-2017 với tổng kinh phí thực hiện là 16.000.000 JPY (100% từ nguồn kinh phí hỗ trợ không hoàn lại của
Bộ Môi trường Nhật Bản).
- Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN và Công ty GMBU e.V. Đức và Kế hoạch hợp tác năm 2016. Trong
khuôn khổ nội dung hợp tác, tham mưu cho UBND TP cử 01 cán bộ tham dự lớp tập huấn tại Công ty GMBU
về lĩnh vực nghiên cứu vi tảo và công nghệ vi sinh.
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12. Hoạt động hợp tác KH&CN
Triển khai có hiệu quả các chương trình, nội dung hợp tác với các tổ chức trong19 và
ngoài nước20 nhằm thúc đẩy KH&CN của TP phát triển.
13. Hoạt động Quỹ Phát triển KH&CN
Triển khai cơ chế Quỹ Phát triển KH&CN địa phương và DN.
Thành lập Quỹ Phát triển KH&CN TP Đà Nẵng với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng để hỗ
trợ, tài trợ, cho vay kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và đổi mới công nghệ cho
các DN. Trong năm 2016, Quỹ đã tiến hành hướng dẫn 03 nhóm dự án về việc tài trợ
đổi mới công nghệ từ Quỹ và thực hiện tài trợ 03 DN/nhóm tác giả thực hiện dự án đổi
mới công nghệ từ Quỹ Phát triển KH&CN TP với tổng kinh phí 210 triệu đồng, cụ thể:
+ Tài trợ Công ty Cổ phần Chế tạo máy và thiết bị công nghiệp miền Trung 70 triệu
đồng cho dự án “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy rửa thùng rác”;
+ Tài trợ Công ty TNHH CNSH Minh Hồng 100 triệu đồng cho dự án “Nghiên cứu, thử
nghiệm chế phẩm sinh học đa dụng”;
+ Tài trợ nhóm tác giả Đại học Duy Tân 40 triệu đồng cho dự án “Thiết kế và chế tạo
robot kiểm tra khuyết tật hàn”.
Ngoài ra, Sở cũng khuyến khích DN trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của
DN thông qua hình thức quy định việc trích lập là điều kiện ưu tiên hỗ trợ đổi mới công
nghệ tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP về việc quy
định một số chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ trên địa bàn TP Đà Nẵng và các
chương trình hỗ trợ DN khác của TP.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2016
Nhìn chung, trong giai đoạn 2015-2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND TP và hướng dẫn của Bộ KH&CN; đặc biệt UBND
TP đã phê duyệt dự toán ngân sách chi sự nghiệp KH&CN của TP bằng đúng định
mức thông báo của Bộ KH&CN để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ KH&CN hàng năm;
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ
KH&CN, Sở KH&CN đã thực hiện tốt vai trò QLNN về KH&CN, hoàn thành kế hoạch
đặt ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ sau:
Tham mưu ban hành các văn bản phục vụ cho công tác QLNN về nhiệm vụ KH&CN
trên địa bàn TP về hoạt động sáng kiến, khen thưởng, góp phần đổi mới cơ chế trong
quản lý nhiệm vụ KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia
hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ
KH&CN được triển khai tích cực. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao các thành tựu
KH&CN trong lĩnh vực năng lượng và CNSH thường xuyên được quan tâm, nhất là việc
triển khai các mô hình ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực năng lượng và CNSH phục vụ
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường.
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Hoạt động QLNN về KH&CN như SHTT, ATBX, hạt nhân, TCĐLCL,... tiếp tục được
chú trọng. Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo được quan tâm đẩy mạnh. Tham
mưu xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ cấp TP và tổ chức thành công diễn
tập ứng phó sự cố bức xạ cấp TP năm 2016, thông qua đó, TP có được những kinh
nghiệm thực tế, chủ động ứng phó kịp thời, giảm thiểu hậu quả khi có sự cố bức xạ và
hạt nhân xảy ra.
Tập trung thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh
vực KH&CN, đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo và xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm. Số lượng cơ sở thanh, kiểm tra tăng qua các năm, tập trung chủ yếu vào
các lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu; sắt thép; sản xuất kinh doanh vàng, trang sức
mỹ nghệ; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm,...
Chú trọng công tác hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, cải tiến năng suất chất lượng cho
DN thông qua các chính sách hỗ trợ của TP, dự án Năng suất chất lượng và Quỹ Phát
triển KH&CN TP. Bên cạnh đó, sửa đổi, thay thế chính sách hỗ trợ DN đổi mới công
nghệ, trong đó, mở rộng đối tượng và nâng định mức hỗ trợ nhằm thu hút DN tham gia,
góp phần khuyến khích, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất
lượng và năng lực cạnh tranh của DN.
Tập trung thực hiện các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao vai trò của ngành
KH&CN trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và Tuần lễ KH&CN.
2. Khó khăn, tồn tại
Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hoạt động KH&CN của TP
vẫn còn hạn chế:
- Trên thực tế ý thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng KH&CN trong các cấp,
ngành, địa phương, các tổ chức và DN vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều DN chưa nhận
thức đúng tầm quan trọng và tính tất yếu phải đổi mới công nghệ trong quá trình cạnh
tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Trang thiết bị phục vụ công tác quản lý về KH&CN mặc dù có đầu tư nhưng còn
thiếu, chưa đồng bộ, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ QLNN
về KH&CN cũng như mở rộng hoạt động dịch vụ KH&CN.
- Cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN còn nghèo
nàn, chưa đủ năng lực thực hiện đề án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-2020
1. Đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN
- Phát triển nguồn nhân lực KH&CN cả về số lượng và chất lượng.
Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo từ các trường
đại học trong và ngoài nước; có biện pháp thu hút, tập hợp các chuyên gia hàng đầu
về KH&CN đang sống và làm việc tại Đà Nẵng nhằm phục vụ phát triển KT-XH của TP.
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Tập trung đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ định hướng phát triển của Sở giai đoạn
tiếp theo, cụ thể như phục vụ Đề án quản lý an toàn thực phẩm theo quy trình từ sản
xuất đến tiêu dùng trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2020; phục vụ đầu tư nâng cao
năng lực cho các Trung tâm thuộc Sở…
- Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu
công tác QLNN về KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN
Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN.
2. Quản lý nhiệm vụ KH&CN
- Thực hiện công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Định kỳ hàng quý, tổ
chức xét duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp TP.
- Chủ động liên kết với các sở, ban, ngành, quận/huyện nhằm tăng cường đặt hàng
các nhiệm vụ KH&CN (cấp TP, cấp cơ sở, các mô hình ứng dụng) sát với nhu cầu thực
tiễn sản xuất và đời sống. Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán chi từng phần thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
- Tiếp tục hỗ trợ DN nghiên cứu, khai thác sáng chế.
- Triển khai các mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN, tập trung các mô
hình có khả năng triển khai ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
và DN.
3. Phát triển thị trường KH&CN, DN KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN
- Phát triển các DN KH&CN thông qua thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công
nghệ, ươm tạo DN KH&CN. Hỗ trợ các DN thành lập tổ chức nghiên cứu phát triển và
quỹ phát triển KH&CN của DN.
- Tiếp tục triển khai hỗ trợ DN đổi mới công nghệ thông qua Quyết định số
36/2016/QĐ-UBND, dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho
DN nhỏ và vừa đến năm 2020 và Quỹ Phát triển KH&CN TP.
- Tiếp tục đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ
trong DN.
- Tăng cường hoạt động kết nối cung cầu công nghệ trên Sàn giao dịch công nghệ
và thiết bị (Techmart Online).
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm phát triển cộng đồng
khởi nghiệp và hỗ trợ ươm tạo DN.
4. Hoạt động quản lý SHTT, ATBX hạt nhân và TCĐLCL
- Tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát ATBX hạt nhân, đảm bảo tỷ lệ 100% cơ
sở sử dụng thiết bị X-quang được cấp phép.
- Tăng cường hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân
trên địa bàn TP. Nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
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pháp của các chủ thể quyền SHTT, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh,
thu hút các nguồn đầu tư vào các hoạt động sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Hỗ trợ khai thác nguồn thông tin sáng chế ở trong và ngoài nước phục vụ nghiên
cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh.
- Thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng thông qua các hoạt động:
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng; tư vấn áp dụng các hệ thống
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho DN; đào tạo nhân lực về
năng suất chất lượng cho các DN.
5. Hoạt động hợp tác KH&CN
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển KH&CN với các
đơn vị, tổ chức trong và ngoài TP, trong đó chú trọng các chương trình hợp tác với Bộ
KH&CN và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, thực hiện tốt chương trình hợp tác KH&CN
với 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
- Hoạt động hợp tác về KH&CN kết hợp chặt chẽ với các chương trình phát triển
KT-XH, chương trình KH&CN của TP, huy động đa dạng các nguồn đầu tư cho KH&CN,
tăng dần tỷ lệ đầu tư ngoài nguồn ngân sách nhà nước cho KH&CN, nhằm thúc đẩy tiến
bộ KH&CN, ứng dụng thành quả KH&CN vào sản xuất và đời sống, nghiên cứu để có
các hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động KH&CN.
6. Công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
- Về TCĐLCL: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn
và quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động chứng nhận chất lượng, chứng nhận HTQLCL; hoạt
động công nhận HTQLCL; hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng SP, HH; hoạt
động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, kiểm định PTĐ; hoạt động của các tổ chức được
công nhận, ủy quyền kiểm định PTĐ theo quy định của pháp luật về đo lường.
- Về ATBX hạt nhân: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công
tác quản lý ATBX và an ninh nguồn phóng xạ.
- Về SHCN: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về SHCN đối với
các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SP, HH; các đơn khiếu nại, tố cáo về lĩnh
vực SHTT.
- Thanh tra hành chính: thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng tại các đơn vị trực thuộc.
- Thanh tra nhiệm vụ KH&CN: tập trung vào nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách
nhà nước cấp TP.
7. Hoạt động KH&CN cấp quận, huyện
- Tăng cường thực hiện các giải pháp liên kết, phối hợp giữa Sở KH&CN với UBND
các quận/huyện trong công tác quản lý và triển khai hoạt động KH&CN tại địa phương.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 25/12/2013 của Chủ tịch
UBND TP về việc tăng cường công tác QLNN về KH&CN trên địa bàn quận, huyện.
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- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý KH&CN cấp
cơ sở: tuyên truyền phổ biến pháp luật về KH&CN, tổ chức công tác nghiên cứu ứng
dụng tại cơ sở, quản lý hoạt động sáng kiến, hỗ trợ xây dựng và bảo hộ quyền SHTT,
tổ chức kiểm tra về TCĐLCL.
PHẦN III - KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Từ thực tiễn hoạt động giai đoạn 2015-2016, Sở KH&CN có một số kiến nghị, đề xuất
với Bộ KH&CN như sau:
1. Cơ chế chính sách
- Xây dựng bộ tiêu chí để phân bổ kinh phí đầu tư phát triển KH&CN, trong đó xác
định cụ thể lĩnh vực KH&CN, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển KH&CN
đúng và hiệu quả.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016
của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
- Ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 theo Thông tư số
21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường
đối với lượng của hàng đóng gói sẵn để triển khai thực hiện.
2. Về đầu tư nâng cao tiềm lực
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cơ quan đại diện của Bộ KH&CN tại Đà Nẵng;
dự án Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Đà Nẵng; dự án Xây dựng Viện
Ứng dụng bức xạ như Bộ KH&CN.
- Đề xuất với Chính phủ bổ sung vào danh mục dự án đầu tư trung hạn đối với dự án
nâng cấp Trung tâm CNSH Đà Nẵng thành Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát
triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và hỗ trợ
từ nguồn đầu tư phát triển của TW thực hiện từ năm 2017.
- Có cơ chế chính sách đầu tư trực tiếp cho TP Đà Nẵng dưới hình thức các chương
trình mục tiêu quốc gia.
- Hỗ trợ CGCN và đào tạo nguồn nhân lực công thông qua các chương trình của Bộ
KH&CN.
3. Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ KH&CN
Hỗ trợ TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia về phát triển kinh tế
biển và quan tâm hỗ trợ triển khai các dự án trong khuôn khổ của Chương trình hỗ trợ
ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền
núi; Chương trình hỗ trợ phát triển DN KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các chương trình khác.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH GIA LAI VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2017-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu
Trong giai đoạn 2015-2016, Sở KH&CN Gia Lai đã tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh
ban hành 05 VBQPPL cụ thể về hoạt động KH&CN và các mặt hoạt động có liên
quan khác.
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Số văn bản, tên văn bản

Cơ quan ban hành

01

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh
Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

02

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 về việc ban hành Quy định về
quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

03

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 của UBND tỉnh về việc ban
hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

04

Quyết định số 281 ngày 25/4/2016 phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt
động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
KH&CN thuộc Sở

UBND tỉnh Gia Lai

05

Quyết định số 282 ngày 25/4/2016 phê duyệt đề án đổi mới tổ chức và hoạt động
từ cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên sang hoạt động theo cơ
chế tự trang trải kinh phí của trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc Chi cục TCĐLCL

UBND tỉnh Gia Lai

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
- Tổ chức bộ máy: Sở có 07 phòng; 03 đơn vị trực thuộc và 01 đơn vị cấp 3 trực thuộc
Chi cục TCĐLCL. Hiện tại, 01 đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Thông tin - Thông kê
KH&CN đang hoàn tất thủ tục để đưa vào hoạt động.
- Về nhân sự: tổng số CBCCVC và hợp đồng của Sở hiện tại là 69 người, có 03 Phó
Giám đốc (01 Phó Giám đốc phụ trách), trong đó: có 01 tiến sỹ, 15 thạc sỹ, còn lại là
đại học, cao đẳng và khác.
- Tổ chức bộ máy cấp huyện: tổng số cán bộ tham gia công tác quản lý KH&CN của
17 huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh là 23 người, trong đó đa phần là cán bộ kiêm nhiệm. Đến
năm 2015, các địa phương đã thành lập Hội đồng KH&CN cấp huyện (do Phó Chủ tịch
UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng) để tư vấn, lãnh đạo địa phương trong các hoạt
động KH&CN.
- Công tác đào tạo: quyết định cử 01 công chức đi học lớp cao cấp lý luận chính
trị tại Trường Chính trị; 05 công chức tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị;
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01 công chức học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính; 03 công chức tham gia
lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; 01 công chức tham gia
lớp chuyên viên chính; 03 Lãnh đạo Sở tham gia lớp đối tượng 3 do Tỉnh ủy tổ chức;
01 Lãnh đạo Sở tham gia lớp QLNN ngạch chuyên viên cao cấp; 05 công chức đang
theo học sau đại học. Thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp tập huấn về nghiệp
vụ chuyên môn.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học
Tình hình phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN trong năm 2015, 2016 ổn định ở mức
xấp xỉ 21 tỷ đồng.
3.2. Về tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
TT

Danh mục

KH TW giao

KH UBND
tỉnh giao

Tình hình thực
hiện năm 2015

I

Vốn đầu tư phát triển

19.000

19.000

19.000

II

Vốn sự nghiệp KH&CN

21.869

21.869

17.343

Trong đó:
01

Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

02

Chi cho các nhiệm vụ QLNN (TCĐLCL, SHTT, TT,
CN, ATBX…)

6.475
2.180

2.130

03

Chi hoạt động KH&CN cấp huyện

5.495

5.495

04

Chi cho các đơn vị sự nghiệp

1.355

1.318

05

Chi khác (Hoạt động CNTT của Sở TTTT; Triển khai
các Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật của Liên
hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật)

2.140

1.926

4. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Trong 02 năm qua, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến
tích cực, đặc biệt trong hoạt động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát
triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Nhiều công trình nghiên cứu đã được đưa vào
ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao, góp phần thiết thực
vào việc đẩy mạnh CNH-HĐH trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015-2016, đã nghiệm thu
17 nhiệm vụ, trong có 02 nhiệm vụ đạt xuất sắc, 15 nhiệm đạt yêu cầu. Khi các kết quả
nghiên cứu được UBND tỉnh công nhận, Sở KH&CN đã tiến hành tổ chức bàn giao để
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào thực tế. Các đơn vị tiếp nhận sản
phẩm đã đánh giá cao khả năng ứng dụng của các kết quả nghiên cứu, cụ thể:
- Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp: các kết quả nghiên cứu tập trung chủ yếu vào
nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn tạp nâng cao
hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp
phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng
các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống mà sản xuất nông nghiệp của
tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng như: cơ cấu cây trồng, vật nuôi được
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chuyển dịch theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu thị trường; sản xuất nông nghiệp đã
đi vào thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; hình thành những vùng sản xuất
tập trung, chuyên canh quy mô lớn với những loại cây có giá trị kinh tế cao: cà phê, hồ
tiêu,... Bên cạnh đó, tỉnh còn đầu tư nghiên cứu tuyển chọn phát triển cây dược liệu bản
địa tại địa phương; điều tra sưu tập một số loại lan rừng quý hiếm đặc chuẩn; nghiên
cứu phát triển một số loài cây ăn quả đặc sản phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh;
tập trung xây dựng các mô hình triển khai trong vùng đồng bào DTTS,... cũng đã mang
lại những chuyển biến tích cực trong việc áp dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất như:
trồng trọt, chăn nuôi bằng phương pháp kỹ thuật mới, tiên tiến nên khả năng nhân rộng
mô hình tại địa phương rất khả quan.
- Lĩnh vực thủy sản: có bước phát triển đáng kể theo các nhiệm vụ chương trình của
tỉnh đầu tư như: xây dựng các mô hình nuôi cá nước ngọt bằng lồng bè theo quy mô
cộng đồng và quy mô hộ gia đình như: cá chình, cá điêu hồng, cá thát lát, cá tầm,...
Nhìn chung, một số loại giống cá có giá trị kinh tế cao, là điều kiện giúp bà còn vùng
sâu, vùng xa, vùng khó khăn tạo được công ăn việc làm, nắm bắt chủ động trong việc
phát triển, sản xuất và tận dụng nguồn nước sẵn có tại địa phương nên đem lại lợi ích
khá cao và khả năng nhân rộng các mô hình là rất lớn. Hầu hết các mô hình phần lớn
đều cho thấy sự thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên, khả năng sinh trưởng cao.
- Lĩnh vực CNSH: tỉnh cũng đã tăng cường đầu tư xây dựng mô hình ứng dụng nhằm
nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng tại Gia Lai; nhân giống cây hồ
tiêu bằng phương pháp nuôi cấy in vitro trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, bước đầu đã
mang lại những kết quả rõ rệt như đã tiến hành thực hiện xong các quy trình chế biến
các sản phẩm măng có chất lượng tốt và hồ tiêu tạo ra được nguồn giống mới, sạch
bệnh nhằm cung cấp cho những vùng sản xuất hồ tiêu của tỉnh.
- Lĩnh vực công nghiệp, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường: chủ yếu phục vụ thiết
thực cho việc phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh như: ứng dụng các giải pháp kỹ thuật
và công nghệ làm đường nông thôn bằng vật liệu đất tại chỗ gia cố xi măng kết hợp
phụ gia DZ33 làm móng, mặt phủ vữa nhựa đường. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm đầu
tư nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp Gia Lai. Nghiên
cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy thuốc lá năng suất 3 tấn/mẻ nhằm nâng cao hiệu quả
sấy thuốc lá tại tỉnh, giảm chi phí; mặt khác, việc sử dụng nhiên liệu trấu để sấy thuốc
lá còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế nạn phá rừng bừa bãi
của người dân.
Bên cạnh đó, tỉnh còn đầu tư triển khai việc ứng dụng ARCGIS để chuẩn hóa việc xây
dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý CSDL trong công tác cấp đất cho các tổ chức nhằm
giúp công tác quản lý đất được thuận lợi hơn. Đầu tư xây dựng CSDL khí tượng thủy
văn, phân vùng khí hậu thủy văn tỉnh Gia Lai; nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng
hợp quản lý chất lượng nước sông Ba; xây dựng bản đồ phân cấp cảnh báo nguy cơ
lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh nhằm giúp công tác chỉ đạo và giảm nhẹ thiên tai, góp phần
hạn chế những thiệt hại về người, tài sản và các công trình cơ sở hạ tầng trong nguồn
mưa lũ tại tỉnh. Nhìn chung, những kết quả đạt được trong lĩnh vực này đã góp phần
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phục vụ tích cực cho công tác quản lý, nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, hạn
chế được những thiệt hại không đáng có.
- Lĩnh vực văn hóa, xã hội và nhân văn: các nhiệm vụ chủ yếu tập trung nghiên cứu
đề xuất, đưa ra các giải pháp, các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh
trong quá trình phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, tỉnh còn tăng cường đầu tư cho các
công trình nghiên cứu về lịch sử như: Lịch sử báo chí cách mạng Gia lai; Lịch sử Gia
Lai từ nguồn gốc đến nay,... qua đó góp phần đáng kể vào việc bảo tồn, gìn giữ, phục
vụ trong công tác nghiên cứu, tra cứu khi cần thiết và góp phần vào kho tàng lý luận
chung của tỉnh nhà.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư cho các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác giảng
dạy, bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể đối với các dân tộc bản địa trên
địa bàn tỉnh như: bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai trên địa bàn
tỉnh; nghiên cứu sưu tầm về Thang âm - Điệu thức trong âm nhạc dân gian của người
Jrai; đầu tư xây dựng bộ sách giáo khoa dành cho học sinh cấp tiểu học và phổ thông
trung học nhằm phục vụ thiết thực trong công tác nghiên cứu, tra cứu, giảng dạy trong
các trường học. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh.
- Lĩnh vực y tế: tỉnh cũng quan tâm triển khai việc đánh giá hiệu quả điều trị các trường
hợp gãy kín xương dài bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương dưới màn tăng
sáng. Kết quả nghiên cứu đối với đề tài này cũng rất thành công, giảm nhiều công sức
chăm sóc, thời gian vết mổ nhanh lành và không gây đau đớn nhiều cho bệnh nhân.
Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng tại tỉnh
Gia Lai, nhằm phát triển du lịch văn hóa bản địa; nghiên cứu vận dụng hài hòa giữa du
lịch văn hóa và du lịch sinh thái để đề xuất các dịch vụ du lịch phù hợp với địa phương.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xây dựng được mô hình du lịch cộng đồng tại Làng
Phung, xã La Mơ Nông, huyện Chư Păh và đề xuất những biện pháp phù hợp để đưa
ngành du lịch tỉnh phát triển.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư hỗ trợ cho 02 DN thực hiện 02 dự án cụ thể:
(1) Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trồng nấm Đông trùng hạ
thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Gia Lai” do Công ty TNHH Nấm Dược liệu Gia Lai chủ
trì thực hiện.
(2) Dự án “Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong trồng thủy canh và
bảo quản sau thu hoạch đối với cây cà chua và cây cải xanh” do Công ty TNHH MTV
Hương Đất An Phú Gia Lai chủ trì thực hiện.
Trong đó, nội dung hỗ trợ chủ yếu chuyển giao công nghệ, đào tạo và tập huấn kỹ
thuật. Hỗ trợ nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị máy móc, công lao động. Tổng kinh phí
thực hiện 02 dự án là 3.144 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh hỗ
trợ 02 doanh nghiêp là 1.290 triệu đồng. Hiện nay, 02 dự án trên đang trong thời gian
triển khai thực hiện nên chưa thể đánh giá kết quả thực hiện.
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- Trong 2 năm qua, công tác nghiên cứu phát triển KH&CN của tỉnh đã đạt được một
số kết quả nổi bật, mang lại hiệu quả trong việc phát triển KT-XH của tỉnh: nuôi cá tầm,
chế biến măng tre, giải pháp kỹ thuật và công nghệ làm đường nông thôn bằng vật liệu
đất tại chỗ gia cố xi măng kết hợp phụ gia DZ33 làm móng, mặt phủ vữa nhựa đường,
bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Kết quả về QLNN trong các hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định
công nghệ
Giai đoạn 2015-2016, đã tiến hành tham mưu dự thảo, góp ý hơn 77 văn bản về
QLNN của TW và địa phương; tham mưu, góp ý, thẩm định 02 dự án đầu tư kinh tế; các
ý kiến được lập thành văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào bản xây dựng
và hoàn thiện kế hoạch thực hiện các dự án.
Tham gia 43 hội đồng, đoàn thanh, kiểm tra, giám định, đánh giá hiện trạng tài sản,
định giá tài sản trong các lĩnh vực: máy móc thiết bị, môi trường, xây dựng tại các cơ
quan, đơn vị thuộc quản lý của UBND tỉnh.
5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
- Công tác quản lý ATBX hạt nhân trong năm qua được thực hiện thường xuyên và
chặt chẽ. Việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở X-quang trong y tế đã đi vào nề nếp,
ổn định.
- Đã hướng dẫn cho 08 đơn vị tiến hành làm thủ tục khai báo, làm hồ sơ đề nghị cấp
phép cho các cơ sở mới đi vào hoạt động; hướng dẫn 28 cơ sở đã hoạt động thủ tục
gia hạn giấy phép, cấp phép mới (tiến hành gia hạn trễ so với quy định nên phải làm
thủ tục cấp phép mới).
- Tiến hành thẩm định, cấp phép hoạt động đối với các cơ sở đạt tiêu chuẩn ATBX
cho 36 cơ sở và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 12 nhân viên.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
- Hướng dẫn nghiệp vụ SHTT cho các tổ chức, cá nhân, DN.
- Thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết về SHTT.
- Số lượng các nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng
chế,… đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ hàng hóa trong năm.
- Tổ chức các hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,…
- Sản phẩm hàng hóa mang CDĐL.
7. Về công tác TCĐLCL
Một số kết quả nổi bật trong công tác QLNN về TCĐLCL:
+ Đến hết năm 2016, có 53 đơn vị áp dụng HTQLCL. Tính đến tháng 12/2016, có
tổng số 47/53 (88,68%) đơn vị đã công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia
ISO 9001:2008.
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+ Qua quá trình kiểm tra dưới 02 hình thức (kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan và
kiểm tra thông qua hồ sơ), trong năm 2015 và 2016, kiểm tra tổng số 76 cơ quan đơn
vị áp dụng HTQLCL (kiểm tra trực tiếp tại 47 cơ quan, đơn vị và đã có 18 cơ quan đơn
vị gửi hồ sơ về HTQLCL). Trong đó 42/53 đơn vị thực hiện đúng ISO trong hoạt động,
số cơ quan đơn vị còn lại còn một số thiếu sót.
- Công tác tiêu chuẩn hóa: các mặt hàng đồ điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo
hiểm, xăng, dầu trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất nên việc phổ biến TCVN và
công tác xây dựng TCCS cho các đơn vị sản xuất hầu như không có.
- Công tác quản lý chất lượng: tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng SP, HH
thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Luật Chất lượng SP, HH và Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008:
+ Chi cục TCĐLCL đã tham mưu Sở KH&CN ra quyết định kiểm tra và đã tiến hành
thanh, kiểm tra và phối hợp liên ngành với các ngành có liên quan kiểm tra các sản
phẩm nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN gồm các mặt hàng: đồ điện, điện tử,
đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, xăng, dầu.
+ Tổng số cơ sở kiểm tra là 142 cơ sở. Các cơ sở trên đều thuộc diện kinh doanh,
buôn bán, không có cơ sở sản xuất.
- Công tác đo lường: tham mưu lãnh đạo Chi cục tổ chức tập huấn, tuyên tuyền và
phổ biến Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng
đóng gói sẵn; Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường chất lượng trong
kinh doanh xăng - dầu cho các DN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm đào tạo
QTC và các đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo tại chỗ nghiệp vụ kiểm tra nhà nước
về đo lường cho cán bộ cấp huyện/xã; tổ chức đào tạo nghiệp vụ về hàng đóng gói sẵn,
về quản lý đo lường chất lượng khí hóa lỏng LPG cho các tổ chức, cá nhân lưu thông
- buôn bán LPG, hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức kiểm tra về đo lường đối với các hộ kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ,
kinh doanh xăng - dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hàng đóng gói sẵn, PTĐ taximet, cân
ô tô, đồng hồ nước lạnh,... với khoảng trên 160 lượt kiểm tra trong 2 năm qua. Qua
kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật
về đo lường. Tuy nhiên, một số cơ sở còn một vài sai sót nhỏ do một số Thông tư của
Bộ KH&CN vừa mới ban hành nên việc áp dụng còn bỡ ngỡ, đoàn kiểm tra đã tuyên
truyền nhắc nhở và đề nghị các cơ sở khắc phục các tồn tại theo đúng quy định.
Ngoài ra, hàng năm, phòng Quản lý đo lường cử cán bộ tham gia phối hợp đoàn
thanh tra chuyên đề về vàng trang sức mỹ nghệ, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực xăng
dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hàng đóng gói sẵn và một số PTĐ nhóm 2 khác do Thanh tra
Sở KH&CN chủ trì thanh tra tại các cơ sở kinh doanh trong tỉnh.
- Hoạt động của Văn phòng TBT: công tác TBT tại địa phương hoạt động cầm chừng
vì không có đơn vị nào gởi câu hỏi về rào cản kỹ thuật trong thương mại để Chi cục
TCĐLCL giải đáp.
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8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Hàng năm, Tạp chí KH&CN và Môi trường phát hành 6 số, với số lượng 6.000 cuốn.
Tổ chức nhiều chuyên mục trên Đài Phát thanh Truyền hình nhằm tuyên truyền về các
kết quả đạt được của KH&CN.
- Hoạt động phát triển thị trường công nghệ, tổ chức các Techmart: tổ chức cho các
DN trên địa bàn tỉnh tham gia các Techmart, Hội nghị kết nối cung - cầu do Bộ KH&CN
tổ chức.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong năm 2015, Thanh tra Sở KH&CN Gia Lai đã tiến hành thanh tra đối với
107/82 cơ sở, đạt 130% kế hoạch. Trong đó có 09/107 cơ sở vi phạm (chiếm 8,4% số
cơ sở được thanh tra), với tổng số tiền xử phạt và truy thu nộp ngân sách Nhà nước là
95.729.739 đồng (trong đó: phạt 55.750.000 đồng; truy thu: 39.979.739 đồng). Trong
năm, tiến hành 02 đợt thanh tra diện rộng chuyên đề hàng đóng gói sẵn và gian lận
trong kinh doanh xăng - dầu.
Trong năm 2016, Thanh tra Sở KH&CN Gia Lai đã tiến hành thanh tra đối với
122/82 cơ sở, chiếm 148,8% kế hoạch. Trong đó 14/122 cơ sở vi phạm (chiếm
17,08% số cơ sở được thanh tra), với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước là
82.124.590 đồng. Tiến hành 01 đợt thanh tra diện rộng về đo lường trong kinh doanh
vàng; về TCĐLCL hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
10.1. Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng và CGCN
- Thực hiện các nội dung còn lại của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm
2015: “Hoàn thiện và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống nấm dược liệu (nấm Linh Chi)
trên địa bàn TP Pleiku” đã tổ chức nghiệm thu (kết quả: Đạt).
- Thực hiện 3 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016:
+ “Tập huấn nâng cao kỹ năng canh tác và trình độ ứng dụng tiến bộ KH&CN trong
sản xuất hồ tiêu cho người dân tại một số huyện trồng tiêu của tỉnh”, cụ thể: khảo
sát thực trạng về canh tác, phòng trừ sâu, bệnh hại và trình độ ứng dụng các tiến bộ
KH&CN của người dân sản xuất hồ tiêu tại 3 huyện: La Grai, Chư Sê, Chư Pưh; xây
dựng sổ tay kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây tiêu; tổ chức
3 lớp tập huấn/3 huyện: La Grai, Chư Sê, Chư Pưh.
+ “Điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản
xuất nông nghiệp và đề xuất kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thời
gian tới”, cụ thể: xây dựng mẫu phiếu điều tra; thu thập các thông tin thứ cấp có liên
quan tại các đơn vị chức năng thuộc điểm điều tra của huyện La Grai, Chư Sê, Chư
Pưh; thu thập thông tin từ các hộ sản xuất của huyện La Grai, Chư Sê, Chư Pưh.
+ “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nấm Vân chi và nấm Hầu thủ trên cơ chất là
que sắn thay thế cơ chất là hạt thóc tại tỉnh Gia Lai”, cụ thể: tiến hành sản xuất giống

115

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
cấp 3 nấm Vân chi và nấm Hầu thủ; hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nấm
Vân chi, Hầu thủ trên cơ chất.
- Tiếp tục sản xuất và cung cấp các loại giống nấm ăn, nấm dược liệu và hỗ trợ kỹ
thuật cho các hộ dân trồng nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra thiết bị X-quang cho 27 cơ sở y tế; kiểm xạ cho 27 cơ sở. Tỷ lệ cơ sở được
kiểm định đạt yêu cầu 100%.
10.2. Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
- Công tác kiểm định - hiệu chuẩn PTĐ: đã kiểm định và hiệu chuẩn 12.223 phương
tiện các loại.
- Lĩnh vực hóa sinh - cơ lý: đã thử nghiệm, phân tích 2.482 mẫu sản phẩm.
- Công tác áp dụng HTQLCL: triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại
đơn vị; thực hiện TCVN ISO/IEC 17025:2005 tại Phòng thử nghiệm Hóa sinh cơ lý và
Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn; triển khai TCVN ISO/IEC 17065:2013 đến các bộ phận
liên quan.
- Công tác đào tạo: đào tạo kiến thức TCĐLCL trong kinh doanh khí hóa lỏng cho
23 học viên; tập huấn kiến thức TCĐLCL trong kinh doanh xăng - dầu cho 300 người;
tập huấn về ISO 9001:2008 cho 118 người đến từ các đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
Trong giai đoạn 2015-2016, kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh đã hỗ trợ triển khai
thực hiện 70 dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN cấp huyện với tổng kinh phí 11,740 tỷ
đồng. Trong năm 2015, có 37 dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN triển khai tại 17 huyện,
thị xã, TP (năm 2014 có 03 dự án chuyển nguồn sang năm 2015), tổng kinh phí sự
nghiệp khoa học: 5,590 tỷ đồng (năm 2015: 5,240 tỷ đồng; năm 2014: 350 triệu đồng).
Năm 2016, có 33 dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN triển khai ở 17 huyện, thị xã, TP
(có 02 dự án chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016), kinh phí hoạt động quản
lý KH&CN cấp cho các huyện là 6,600 tỷ đồng gồm kinh phí hoạt động và quản lý của
Hội đồng KH&CN cấp huyện và kinh phí triển khai các dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN,
(trong đó: năm 2015 là 450 triệu đồng, năm 2016 là 6,150 tỷ đồng). Hầu hết các dự án
này đều tập trung ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi,...
12. Về các hoạt động liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế
Trong thời gian qua, hoạt động liên kết và hợp tác quốc tế chưa được triển khai.
13. Về hoạt động Quỹ KH&CN
- Quỹ Phát triển KH&CN địa phương: đang trình UBND tỉnh phê duyệt đề án thành
lập Quỹ Phát triển KH&CN địa phương.
- Quỹ phát triển KH&CN của DN: do các DN tự thực hiện.
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch
Trong những năm gần đây, có sự chuyển hướng tích cực của KH&CN phục vụ phát
triển KT-XH tỉnh Gia Lai, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Thông
qua việc xây dựng các mô hình điểm, mô hình trình diễn về áp dụng các tiến bộ KH&CN
đã phục vụ tích cực cho yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và khai thác tốt
tiềm năng, lợi thế từng vùng. Các nhiệm vụ KH&CN đã góp phần hỗ trợ cải thiện hạ
tầng kinh tế, văn hóa, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, thay đổi tập quán sản
xuất, sinh hoạt ở vùng sâu, vùng xa theo hướng năng suất, chất lượng bền vững. Hoạt
động nghiên cứu và triển khai thời gian qua đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn
nhằm từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản
xuất hàng hóa, có hiệu quả và bền vững.
Cơ sở vật chất, tiềm lực cho khoa học được đầu tư, bước đầu đã nâng cao năng lực
ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phân tích, kiểm nghiệm chất
lượng, SP, HH phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp
2.1. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được góp phần tích cực trong quá trình phát triển
KT-XH, ổn định an ninh chính trị của tỉnh, trong thời gian qua, các hoạt động nghiên cứu
và triển khai còn nhiều hạn chế, chủ yếu các nhiệm vụ, các công trình nghiên cứu đơn
lẻ, chỉ giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Kết quả của hoạt động KH&CN chưa có
sự gắn kết với các chương trình KT-XH khác nên chậm, ít được nhân rộng.
Hệ thống cơ quan nghiên cứu, ứng dụng KH&CN còn mỏng, công tác ứng dụng và
CGCN còn nhỏ lẻ; việc xây dựng, nhân rộng mô hình, tạo nhân tố mới còn hạn chế.
Việc tham gia phát triển KH&CN trong DN còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong đổi
mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng SP, HH. Quỹ
phát triển KH&CN đã được một số DN nhà nước trích lập, tuy nhiên, việc sử dụng cho
nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.
2.2. Nguyên nhân
Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực khác tham gia
hoạt động KH&CN; khuyến khích các DN mạnh dạn tham gia vào hoạt động KH&CN,
đặc biệt là việc đổi mới công nghệ.
Chưa xây dựng được các chương trình KH&CN dài hạn gắn kết với quy hoạch, kế
hoạch phát triển KT-XH.
Việc đầu tư cơ sở vật chất, tiềm lực KH&CN cho các đơn vị nghiên cứu vẫn còn
thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN
trên địa bàn. Ngoài ra, chưa có chính sách, cơ chế khuyến khích các tổ chức KH&CN
công lập tự tạo và thu hút việc làm, liên doanh, liên kết với các địa phương, DN để xúc
tiến hoạt động nghiên cứu và triển khai.
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Sự chủ động phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành còn hạn chế trong việc xác
định, xây dựng, đặt hàng nghiên cứu ứng dụng và phát huy, nhân rộng kết quả của các
nhiệm vụ KH&CN.
Trình độ dân trí và kỹ năng nghề nghiệp của tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung
của cả nước đã hạn chế việc tiếp thu, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất
và đời sống.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH
TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN NĂM 2017-2020
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt
động phát triển KH&CN
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền
đối với KH&CN. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và hiệu lực, hiệu quả quản lý
của chính quyền, tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động KH&CN.
Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
KT-XH của từng ngành, địa phương.
Lãnh đạo tốt việc phát hiện, tổng kết, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến,
phát động phong trào sáng tạo, ứng dụng KH&CN trong xã hội.
2. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN
Đổi mới phương thức xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp, gồm đề xuất, lựa chọn và
xác định nhiệm vụ KH&CN, bảo đảm tính thực tiễn, khoa học và liên ngành. Tăng tỷ lệ
nhiệm vụ KH&CN có khả năng thương mại hóa.
Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp theo hướng bảo
đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh trong tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ KH&CN. Khuyến khích các tổ chức KH&CN liên kết, phối hợp để thực hiện
các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Thành lập Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh nhằm chuyển cơ chế cấp phát tài chính
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sang cơ chế Quỹ.
Chuyển các tổ chức KH&CN công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo
quy định của pháp luật. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng KH&CN theo đặt hàng của
chính quyền địa phương, của các DN và tổ chức khác.
Đổi mới cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN theo hướng
tạo động lực và lợi ích thiết thực để giải phóng và phát huy sức sáng tạo của cán bộ
khoa học.
3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng thành tựu KH&CN, đổi
mới công nghệ
Tăng cường đầu tư kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai và hỗ trợ
ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất - đời sống, đặc biệt chú trọng ở địa bàn
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và các sản phẩm lợi thế của tỉnh.
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Xây dựng các chính sách khuyến khích, chương trình hỗ trợ DN đầu tư vào ứng
dụng CNSH và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư nghiên cứu cải tiến,
đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển
tài sản trí tuệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của hoạt động sản xuất,
kinh doanh.
Tập trung các nguồn lực xây dựng và thực hiện một số đề án phát triển KH&CN trọng
tâm: phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu ứng
dụng phát triển CNSH, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng các tiến bộ
KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; hỗ trợ DN đổi mới công nghệ,
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và phát triển tài sản trí tuệ.
4. Tăng cường tiềm lực KH&CN, phát triển thị trường công nghệ trên địa
bàn tỉnh
Quy hoạch và đầu tư phát triển mạng lưới các tổ chức KH&CN. Tăng cường đầu tư
cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN để nâng cao
năng lực nghiên cứu triển khai, đáp ứng yêu cầu làm chủ, ứng dụng và chuyển giao tiến
bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Khuyến khích các tổ chức KH&CN công
lập tự tạo và thu hút việc làm, liên doanh, liên kết với các địa phương, DN để xúc tiến
hoạt động nghiên cứu và triển khai. Đầu tư xây dựng một số trung tâm dịch vụ KH&CN,
CGCN làm nòng cốt cho hệ thống tổ chức dịch vụ môi giới, chuyển giao, tư vấn, đánh
giá, định giá, thẩm định, giám định công nghệ, SHTT và TCĐLCL.
Triển khai mô hình hợp tác nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đào tạo phát triển nguồn
nhân lực giữa nhà nước và DN nhằm huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh công tác
nghiên cứu và triển khai, áp dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống.
Chú trọng công tác đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo mới đội ngũ cán bộ KH&CN
của tỉnh.
PHẦN III
ĐỀ NGHỊ
- Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh liên kết 4 nhà, trong đó coi trọng vai trò
nhà DN và nhà khoa học; xây dựng chương trình cơ giới hóa gắn với hợp tác hóa trong
nông nghiệp.
- Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách về đầu tư và tài
chính cho KH&CN; cơ chế phải rõ ràng, thông thoáng hơn, từ đó huy động được các
nguồn lực của xã hội cho phát triển KH&CN.
- Các Bộ, ngành liên quan có chương trình hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao trình độ,
năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý; nghiên cứu và chuyển giao KH&CN
địa phương.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH KHAÙNH HOØA VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020

PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu (phụ lục 1)
- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 04 VBQPPL quy định về tuyển chọn, giao
trực tiếp; trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ; đánh giá nghiệm thu kết quả; nội dung và
định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;
17 văn bản pháp luật khác về khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN, kiện toàn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL,... Tham mưu
bãi bỏ 04 văn bản thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng không còn phù hợp theo Luật
KH&CN năm 2013 (Quyết định của UBND tỉnh).
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh
phí phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (hiện đang chờ văn
bản hướng dẫn về tài chính từ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của TW giai đoạn
2016-2020);
- Năm 2017, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua Nghị quyết về
Chính sách hỗ trợ DN nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; DN KH&CN; DN
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
- Đang tham mưu UBND tỉnh Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa và
công văn xin ý kiến của Bộ KH&CN, hiện đang chờ ý kiến chính thức của Bộ KH&CN.
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Ngày, tháng, năm;
cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

I. Các văn bản ban hành mới
1

60/QĐ-UBND

ngày 13/01/2015;
UBND tỉnh

Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập các Chương
trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020

2

1615/QĐ-UBND

ngày 22/6/2015;
UBND tỉnh

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và
giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh Khánh Hòa

3

3060/QĐ-UBND

ngày 27/10/2015;
UBND tỉnh

Ban hành Quy chế Sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa

4

674/QĐ-UBND

ngày 21/3/2016;
UBND tỉnh

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh
Khánh Hòa
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5

669/QĐ-UBND

ngày 21/3/2016;
UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận Yến sào Nha Trang

6

815/QĐ-UBND

ngày 31/3/2016;
UBND tỉnh

Phê duyệt Dự án nâng cao năng suất và chất lượng SP,
HH của các DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến
năm 2020

7

857/QĐ-CTUBND

ngày 04/4/2016;
Chủ tịch UBND tỉnh

Thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
trên địa bàn tỉnh

8

1291/QĐ-UBND

ngày 13/5/2016;
UBND tỉnh

Ban hành Thể lệ Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa lần
thứ nhất, năm 2016

9

1350/QĐ-UBND

ngày 18/5/2016;
UBND tỉnh

Phê duyệt Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai
đoạn 2016-2020

10

1667/QĐ-UBND

ngày 13/6/2016;
UBND tỉnh

Ban hành Chương trình phát triển thương hiệu các sản
phẩm đặc trưng của tỉnh giai đoạn 2016-2020

11

1996/QĐ-UBND

ngày 12/7/2016;
UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành,
địa phương, DN tỉnh Khánh Hòa trong triển khai thực
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách
nhà nước

12

2085/QĐ-UBND

ngày 20/7/2016;
UBND tỉnh

Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa

13

2223/QĐ-UBND

ngày 01/8/2016;
UBND tỉnh

Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
và xếp lương đối với viên chức ngành KH&CN

14

3210/QĐ-UBND

ngày 25/10/2016;
UBND tỉnh

Ban hành Đề án xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

II. Các văn bản sửa đổi, bổ sung
1

11/2015/QĐ-UBND

ngày
15/6/2015; Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ
UBND tỉnh
KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

2

1823/QĐ-UBND

ngày
08/7/2015; Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
UBND tỉnh
cấu tổ chức của Sở KH&CN

3

22/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực
ngày
21/9/2015;
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách
UBND tỉnh
nhà nước

4

30/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự
ngày
12/11/2015;
toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà
UBND tỉnh
nước của tỉnh Khánh Hòa

5

3284/QĐ-UBND

ngày
12/11/2015; Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
UBND tỉnh
Khánh Hòa

6

3348/QĐ-UBND

ngày
18/11/2015; Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
UBND tỉnh
cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL thuộc Sở KH&CN

7

04/2016/QĐ-UBND

ngày
21/3/2016; Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng
UBND tỉnh
ngân sách nhà nước

8

2307/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày
ngày
09/8/2016; 06/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế
UBND tỉnh
hoạch triển khai Chương trình hành động số 1-CTr/TU
ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa

9

1438/QĐ-UBND

Ban hành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền
ngày
27/5/2016;
hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kinh tế thuộc UBND các
UBND tỉnh
huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh

10

1475/QĐ-UBND

Ban hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền
ngày
30/5/2016;
hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
UBND tỉnh
thuộc UBND các huyện thuộc tỉnh
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2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở
- Thực hiện Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN, Sở đã
tiến hành kiện toàn lại các phòng và chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở.
- Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở hiện nay: có 08 tổ chức tham mưu, tổng hợp và
chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch - Tài chính; Quản lý
khoa học; Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ; Quản lý KH&CN cơ sở; Quản
lý chuyên ngành; Chi cục TCĐLCL.
- Các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm
Kỹ thuật TCĐLCL.
- Tổng số CBCCVC và người lao động được giao trong năm 2016: 68 người (biên chế
công chức: 36 người; viên chức: 27 người và 05 lao động theo Nghị định 68).
- Được Bộ Nội vụ phê duyệt báo cáo xây dựng mô tả công việc và khung năng lực
của từng vị trí việc làm của Sở trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và
theo vị trí việc làm (theo hướng tinh giản biên chế).
- Được UBND tỉnh phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp
lương đối với viên chức ngành KH&CN.
- Đã bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và Trưởng
phòng Quản lý chuyên ngành, Tổng biên tập Tạp chí KH&CN và Môi trường, Chi cục
trưởng Chi cục TCĐLCL; tổ chức tuyển dụng viên chức của các Trung tâm thuộc Sở;
tiếp nhận và phân công công tác cho 02 sinh viên thuộc nguồn dự bị dài hạn của tỉnh
theo Đề án thí điểm tăng cường người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn về công
tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa về công tác tại Sở KH&CN.
2.2. Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý KH&CN cấp huyện
- Hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện được giao cho phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ
tầng, mỗi huyện, thị, TP đều phân công 01 phó phòng và 01 chuyên viên kiêm nhiệm
phụ trách và theo dõi; có 8/9 huyện, thị, TP đã thành lập và kiện toàn Hội đồng KH&CN
cấp huyện.
- Năm 2016, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quyết
định về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện theo Thông tư số
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý KH&CN
từ tỉnh đến huyện chưa ổn định, đội ngũ cán bộ còn thiếu. Cấp huyện không có cán bộ
chuyên trách về quản lý KH&CN cấp cơ sở; còn kiêm nhiệm, tình trạng luân chuyển,
thay đổi cán bộ thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý KH&CN
cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ và sự say mê nghiên cứu áp dụng
các tiến bộ khoa học vào sản xuất ở địa phương chưa nhiều.
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2.3. Công tác tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nhân lực
- Công tác tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật:
+ Dự án “Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa”: đang triển khai các nội
dung của dự án theo tiến độ được phê duyệt như công tác đền bù giải phóng mặt bằng,
hỗ trợ tái định cư theo đúng thủ tục quy định.
+ Dự án “Trạm Thực nghiệm KH&CN Khánh Sơn” (là 01 dự án tăng cường tiềm lực
của Trung tâm Ứng dụng theo Quyết định số 317/QĐ-TTg): đã được UBND tỉnh Khánh
Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư với tồng mức đầu tư 11,986 tỷ đồng, thời gian triển
khai từ năm 2017-2020.
+ Dự án "Trạm Kỹ thuật TCĐLCL": đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê
duyệt chủ trương đầu tư; Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh thẩm định dự án, dự kiến tiến
độ triển khai đầu tư dự án từ năm 2017-2020.
- Về đào tạo nhân lực:
+ Đã phối hợp với Trường Qản lý KH&CN tổ chức 01 lớp tập huấn “Đổi mới công
nghệ và quản lý đổi mới”; phối hợp, hỗ trợ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng
cục TCĐLCL tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ về GTCLQG tại Nha Trang. Tổ chức cho
các cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, Công
an tỉnh tham gia lớp tập huấn “Nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KH&CN năm 2016” tại
tỉnh Gia Lai. Tổ chức cho các CBCCVC của Sở và Công an tỉnh tham gia lớp “Tập huấn
QLNN về ATBX và hạt nhân” tại tỉnh Phú Thọ. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm
đánh giá trình độ công nghệ cho công chức, viên chức, đơn vị liên quan. Tổ chức hội
nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCCVC của Sở về Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương năm 2015, công tác CCHC; giới thiệu, phổ biến Luật ban hành VBQPPL
năm 2015.
+ Đã cử 02 lãnh đạo Sở tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, 01 lãnh đạo
tham gia lớp cao cấp chính trị, 07 lãnh đạo phòng/đơn vị tham gia lớp bồi dưỡng lãnh
đạo cấp phòng, 04 công chức bồi dưỡng trung cấp chính trị, 02 công chức bồi dưỡng
kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, 13 viên chức tham gia bồi dưỡng
kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, 01 công chức bồi dưỡng thanh tra viên,
01 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng đối tượng 3 và hàng chục lượt
CBCCVC đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngoài tỉnh.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN (phụ lục 3)
3.1. Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học
Giai đoạn 2015-2016, nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học chi cho hoạt động KH&CN
của tỉnh được cân đối phân bổ, quản lý, sử dụng đúng mục đích, nội dung và đạt hiệu
quả. Kinh phí sự nghiệp khoa học được cân đối bằng hoặc cao hơn số kinh phí TW
thông báo. Việc thẩm tra dự toán ngân sách chi sự nghiệp khoa học trên cơ sở danh
mục nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt thuộc kế hoạch KH&CN hàng
năm và hoạt động khoa học khác. Kinh phí sự nghiệp khoa học gồm kinh phí triển khai
đề tài, dự án tự nhiên và xã hội nhân văn, hoạt động khoa học khác trên cơ sở dự toán
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giao của TW và kinh phí hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ KH&CN (nguồn kinh phí của địa phương).
3.2. Tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển
Kinh phí đầu tư phát triển KH&CN chủ yếu chi cho các dự án tăng cường tiềm
lực cho công tác đo lường, kiểm định, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các
đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Giai đoạn 2015-2016, chú trọng đầu tư theo Quyết định số
317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng
cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc các
tỉnh, TP trực thuộc TW.
Hiện nay, các dự án đầu tư của 02 Trung tâm thuộc Sở KH&CN đã được triển khai
thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công để đưa vào kế hoạch đầu tư giai
đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, trong năm 2015, xét nhu cầu phục vụ phát triển nông
nghiệp của huyện Khánh Sơn, đồng thời tăng cường tiềm lực hoạt động cho Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Khánh Hòa theo Đề án 317, UBND tỉnh đã phê duyệt
chủ trương đầu tư đối với dự án Trạm Thực nghiệm KH&CN huyện Khánh Sơn, dự án
đã được bố trí kinh phí thực hiện từ năm 2017.
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm

Kinh phí
đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

TW
thông báo

ĐP giao

2015

65.000

3.600

20.737

2016

0

25.000

Tổng
cộng

65.000

28.600

Kinh phí thực hiện
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

21.150

3.600

20.494

22.810

25.493

1.136

25.346

43.547

46.643

4.736

25.840

TW thông báo ĐP giao

Tổng số kinh phí
đầu tư của xã hội
(ngoài ngân sách)

Thống kê sơ bộ
khoảng 12.500 triệu
đồng

4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN (phụ lục 4, 5, 6)
Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong năm 2015, 2016 tập trung triển khai các nhiệm
vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, trong
đó tập trung cho: Chương trình KHXHNV phát triển KT-XH tỉnh Khánh Hòa giai đoạn
2016-2020; Chương trình KH&CN phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 và
Chương trình KH&CN phát triển NTMN giai đoạn 2016-2020, gồm các lĩnh vực KH&CN
biển, KH&CN nông nghiệp, KH&CN quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, khoa
học xã hội và khoa học nhân văn. Kết quả triển khai ứng dụng kết quả một số đề tài đã
tạo ra các mô hình sản xuất có hiệu quả tổng hợp về KT-XH; triển khai ứng dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, chú trọng vùng NTMN, vùng sâu, vùng xa,
vùng ven biển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo ra hàng
hóa có giá trị cao. Cụ thể trong các lĩnh vực sau:
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4.1. Trong nông nghiệp và PTNT
Các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Khánh Hòa đã tập trung cho công tác chuyển giao, ứng
dụng quy trình công nghệ, sản xuất nông nghiệp tiên tiến, chú trọng các quy trình công
nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, góp phần tăng khả năng cạnh
tranh của các sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng hiệu quả trong sản
xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, chú trọng các sản phẩm chủ lực của địa phương,
như: yến sào, một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (cá chim Vây vàng,
Tu hài,...), một số sản phẩm nông nghiệp (mía tím, sầu riêng Khánh Sơn, tỏi Khánh
Hòa, bưởi da xanh Khánh Vĩnh,...).
4.2. Trong công nghiệp, xây dựng, giao thông
Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các công nghệ từng bước được đổi mới,
đa dạng hóa sản phẩm, giải quyết nguyên liệu thay thế,..., chất lượng một số mặt hàng
công nghiệp và hàng tiêu dùng đã được cải tiến và nâng cao. Nhiều mặt hàng công
nghiệp đứng vững trên thị trường truyền thống và có thị trường mới. Ngành cơ khí
đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được một số máy móc phục vụ công nghiệp chế
biến nông sản và phụ tùng thay thế cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Các nhiệm
vụ KH&CN tập trung vào nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị tiết kiệm năng
lượng, khai thác sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường; nghiên cứu phát triển
và ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, gió,
địa nhiệt, nhiên liệu sinh học,...; tiết kiệm và sử dụng an toàn, hiệu quả năng lượng.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đã giúp các cơ quan, ban, ngành liên quan có cơ sở khoa
học và ứng dụng các đề xuất giải pháp, góp phần tăng hiệu quả KT-XH của ngành.
Nhiều nghiên cứu làm rõ các điều kiện địa chất, thủy văn, xác định những nhân tố
gây ảnh hưởng bất lợi cho các công trình giao thông. Đề xuất được các giải pháp nhằm
phòng ngừa, giảm thiểu các tác hại, phục vụ cho quá trình xây dựng các công trình
giao thông bền vững. Một số đề tài ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ trực tiếp
tiến trình CNH-HĐH trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, năng lượng, viễn thông,...
4.3. Trong y tế, giáo dục
Các công trình nghiên cứu của ngành y tế tỉnh cùng các Viện Vaccine, Viện Pasteur
đã hoàn thiện các quy trình sản xuất huyết thanh, kháng độc tố, các loại vaccine, giúp
chủ động phòng, chống các bệnh lây lan, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân,
cải thiện môi trường. Nhiều thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại được trang bị cho các
bệnh viện trong tỉnh và đang phát huy hiệu quả. Đã thành công trong nghiên cứu, áp
dụng nhiều phương pháp điều trị bệnh, quản lý hiện đại.
Một số đề tài trong lĩnh vực giáo dục đã được Sở Giáo dục triển khai như biên tập in
thành sách “Lịch sử Khánh Hòa” dành cho học sinh trung học cơ sở; “Một số chuyên đề
về lịch sử Khánh Hòa” dành cho học sinh trung học phổ thông; tài liệu hướng dẫn dạy
học Lịch sử Khánh Hòa dành cho giáo viên. Qua tài liệu giảng dạy, học tập lịch sử địa
phương Khánh Hòa còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần tích cực trong việc
giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, hiểu rõ hơn và có thái độ, hành vi đúng đắn với
lịch sử chủ quyền biển đảo quê hương. Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, các
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huyện, thị xã, TP triển khai đưa vào ứng dụng giảng dạy lịch sử địa phương thông qua
triển khai các đề tài cấp cơ sở.
4.4. Kết quả hỗ trợ DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ
Một số đề tài tập trung nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế và
tạo các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước
và xuất khẩu, tăng nhanh hàm lượng công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và vật
tư nguyên liệu trong sản phẩm.
Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại và đổi mới công nghệ trong khai thác, bảo
quản, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ yếu để nâng cao giá trị hàng hóa;
chú trọng việc chế biến các sản phẩm sau thu hoạch; ưu tiên các dự án sử dụng, khai
thác và phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ để sản xuất ra sản phẩm mang thương hiệu
của tỉnh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh đã hỗ trợ với mức 30% tổng kinh
phí thực hiện dự án cho các DN triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN liên kết
với các tổ chức KH&CN và các nhà khoa học, cụ thể: Công ty Cổ phần Vật liệu mới
Asia 96 chủ trì, liên kết với Trường Đại học Nha Trang thực hiện dự án SXTN: Nghiên
cứu điều chế chất kết dính để sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có tại
tỉnh Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang chủ trì, liên kết với Trường
Đại học Nha Trang thực hiện dự án SXTN: Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng phụ
phẩm của tôm để sản xuất nước mắm. Các đề tài, dự án do DN chủ trì thực hiện có
tính ứng dụng cao, địa chỉ ứng dụng từ DN, như Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty
Công ty cổ phần năng lượng RESA, Công ty TNHH OSSTECH, Công ty Cổ phần Điện
lực Khánh Hòa.
4.5. Kết quả tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi
thế so sánh của địa phương
Khánh Hòa xác định một số sản phẩm trọng điểm có lợi thế cạnh tranh của địa
phương là yến sào và một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (tôm hùm, tôm
sú, hải sâm, tu hài, cá chim vây vàng, ca bốp, cá mú…). Từ năm 2011 đến nay, tỉnh
đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, trong đó tập trung nuôi trồng thủy sản, khai thác đánh
bắt xa bờ, đây là tiềm năng và thế mạnh phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Khánh Hòa, tập
trung đẩy mạnh phát huy lợi thế cạnh tranh về du lịch biển đảo.
Trong năm 2015-2016, tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm chú trọng và đẩy mạnh việc phát
triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương: tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ
các địa phương, DN trong tỉnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu như: Nhãn hiệu chứng
nhận Yến sào Nha Trang; Nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Khánh Sơn; Nhãn hiệu
chứng nhận Xoài Cam Lâm; Nhãn hiệu tập thể Dừa xiêm Ninh Đa, Táo Cam Thành,...
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Về quản lý công nghệ (phụ lục 7)
Đã kết nối với sàn giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh giới thiệu, chào bán hệ thống
sản xuất bánh hỏi đã được cấp bằng sáng chế. Phối hợp với chủ nhiệm đề tài khảo
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sát thị trường, tìm kiếm đối tác để định hướng thương mại hóa sản phẩm của một số
kết quả nghiên cứu tại Chợ công nghệ TP Hồ Chí Minh - Techmart Daily 2015 về công
nghệ sau thu hoạch. Xây dựng kế hoạch đào tạo hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh năm 2016
trong lĩnh vực KH&CN.
Tổ chức rà soát, đánh giá khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu
và hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển thị trường công nghệ của các tổ chức KH&CN
trên địa bàn tỉnh.
Cấp chứng nhận cho các tổ chức KH&CN và DN KH&CN.
Đã tổ chức nghiệm thu, công bố kết quả đề án Đánh giá hiện trạng và trình độ
công nghệ các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa.
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng phát triển Khánh
Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhất quán mục tiêu “Xây dựng Khánh
Hòa trở thành đô thị trực thuộc TW; trong đó TP Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh
tế - du lịch, KH&CN, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển,
kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của Vùng duyên hải Nam Trung Bộ” và
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020,
trong năm 2016, tỉnh đã tổ chức đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đi thực
tế tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Khu Công nghiệp VSIP, Khu Nông nghiệp
công nghệ cao TP Hồ Chí Minh để tham mưu tỉnh xây dựng Đề án Khu công nghệ cao
nhằm thu hút đầu tư của các DN KH&CN; giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao trình UBND phê
duyệt. Đầu năm 2017, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Đề án và dự
thảo công văn lấy ý kiến chính thức từ Bộ KH&CN về định hướng thành lập Khu công
nghệ cao của tỉnh.
Xây dựng và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo kế hoạch chính sách hỗ trợ DN đổi mới
công nghệ, DN KH&CN, DN khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay văn bản
sau nhiều lần chỉnh sửa đã không ban hành được do còn nhiều hạn chế về mặt pháp lý.
5.2. Công tác quản lý ATBX hạt nhân (phụ lục 8)
Thực hiện công tác hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và các điều kiện ATBX, cấp giấy phép
sử dụng thiết bị X-quang cho các cơ sở và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cá
nhân trong tỉnh. Xuất bản sổ tay những điều cần biết về ATBX đối với cơ sở X-quang y
tế để trang bị cho các cơ sở và tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng. Tổ chức lớp đào
tạo nghiệp vụ ATBX cho nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân của tỉnh
Khánh Hòa.
Thực hiện văn bản thông báo các Trung tâm, Viện nghiên cứu tham gia đề xuất
nhiệm vụ và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN (gồm các đề án, dự án thuộc lĩnh vực
năng lượng nguyên tử) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2016-2020; kết quả
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nhận được 06 phiếu đề xuất nhiệm vụ 2016-2020 của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBX
hạt nhân và ứng phó sự cố và Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật (phụ lục 9)
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về SHTT, quản lý và hướng
dẫn xây dựng thương hiệu và thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm nông
sản trên địa bàn tỉnh (Yến sào Nha Trang, Hoa cúc Ninh Giang, Dừa xiêm Ninh Đa,
Táo Cam Thành Nam,...). Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và DN xác lập, bảo vệ quyền
SHTT; tiến hành đề nghị Cục SHTT xem xét giải quyết việc phục hồi, duy trì hiệu lực
bằng sáng chế của ông Bùi Tiến Hòa đối với Hệ thống sản xuất bánh Hỏi.
Trình UBND định mức hỗ trợ kinh phí xác lập quyền cho DN đăng ký nhu cầu năm
2014-2015, đề xuất dự án “Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về SHTT và
nâng cao năng lực thực thi quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” từ Chương trình
phát triển tài sản SHTT. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho DN đăng ký quyền SHCN, SHTT.
Triển khai thông báo đề xuất, đăng ký chủ trì thực hiện dự án xây dựng, phát triển
thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của ngành, địa phương giai đoạn
2016-2020.
Tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn đăng ký sáng chế và khai thác thông tin sáng chế”
cho hơn 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến từ
các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và một số DN trên địa bàn tỉnh. Hướng
dẫn việc đánh giá công nhận sáng kiến và hồ sơ đề nghị đánh giá tầm ảnh hưởng của
sáng kiến, thành lập tổ chuyên gia và tổ chức xét các hồ sơ đề nghị đánh giá tầm ảnh
hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Trình Chủ tịch UBND quyết định công nhận tầm
ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2015 đối với sáng kiến “Hệ thống lưới
làm giảm áp lực sóng tác động vào hang yến” của tác giả Võ Văn Cam, Công ty TNHH
Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.
7. Về công tác TCĐLCL (phụ lục 10)
- Công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng: thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ công
bố hợp quy cho sản phẩm quạt điện và sản phẩm đồ chơi trẻ em; các hồ sơ công bố
hợp chuẩn cho sản phẩm ống bê tông cốt thép thoát nước và sản phẩm các tiêu chuẩn
ISO để xác định cường độ của xi măng; thực hiện công tác thông tin và cảnh báo về
đồ chơi trẻ em độc hại theo yêu cầu của Cục Quản lý Chất lượng SP, HH gửi các cơ
sở kinh doanh đồ chơi trẻ em và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn
các cơ sở xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, đăng ký áp
dụng mã số mã vạch cho SP, HH; hướng dẫn thực hiện QCVN 9:2012/BKHCN cho các
cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị điện và điện tử; hướng dẫn các cơ sở đăng ký áp
dụng mã số mã vạch, ghi nhãn SP, HH; tiếp nhận, xử lý 01 hồ sơ không đủ điều kiện giải
quyết công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường
ô tô đúng quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động phối hợp kiểm tra việc thực
hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mía nguyên liệu đối với 02 công ty đường đóng
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trên địa bàn tỉnh. Bổ sung 78 TCVN vào tủ tra cứu, nâng số TCVN phục vụ hoạt động
QLNN và DN lên 759 TCVN.
- Công tác quản lý đo lường: hướng dẫn các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử
nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh, thực hiện quản lý đo lường trong kinh
doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;
thông báo việc thực hiện kiểm định máy đo điện tim, điện não đối với các cơ sở khám,
chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; trang bị 90 cân đối chứng (loại 5 kg và 12 kg) cho 45 chợ
trên các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và Cam Lâm; phối hợp với Viện Đo lường thực
hiện kiểm định máy đo tiêu cự kính mắt cho các cơ sở kinh doanh kính thuốc trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa; thực hiện kiểm định định kỳ các PTĐ dùng phục vụ kiểm tra đo
lường; kiểm tra, xác nhận hiện trạng niêm phong kẹp chì cột đo xăng - dầu cho các cửa
hàng xăng - dầu trên địa bàn tỉnh.
- Công tác kiểm tra, kiểm soát: thực hiện 02 cuộc kiểm tra chất lượng các SP, HH
phục vụ Tết Nguyên đán, Tết Trung thu về mặt hàng mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em,
điện - điện tử, chuyển hồ sơ vi phạm đến cơ quan chức năng để xử lý. Thực hiện các
cuộc kiểm tra chất lượng, đo lường SP, HH về điều kiện kinh doanh, chống buôn lậu
trong hoạt động xăng - dầu, việc sử dụng cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh,
về đo lường, điều kiện kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh mắt kính, kiểm tra chất
lượng, nhãn hàng hóa lưu thông đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em và mũ bảo hiểm và
sắt thép; kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về đo lường trong hoạt động kinh doanh
xăng - dầu trên địa bàn tỉnh, hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông
trên thị trường.
- Hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT):
được Sở Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực đến
tháng 02/2021, từ xuất bản 03 số/năm sang 04 số/năm, thêm chuyên mục “Hoạt động
TCĐLCL trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; phân loại và chuyển 1.493 tin cảnh báo TBT
của các nước thành viên WTO cho các DN xuất nhập khẩu; gửi 151 tin bài về TBT,
04 số Bản tin TBT để chọn lọc và đăng lên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN;
129 tin bài về TBT và 08 đợt danh mục tin cảnh báo cho Hội DN nhỏ và vừa tỉnh Khánh
Hòa; 26 tin bài về TBT, 08 đợt danh mục tin cảnh báo và 02 đợt văn bản mới liên quan
lĩnh vực TCĐLCL cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa; tổ chức
mua 100 TCVN và ĐLVN cho tủ tra cứu về TCVN và ĐLVN.
- Triển khai chương trình áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: duy trì, công bố HTQLCL phù hợp với quy định của nhà
nước; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng HTQLCL vào hoạt động của
các tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020; kiểm
tra qua hồ sơ, báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, hoàn thành công tác kiểm
tra và thông báo kết quả các điểm không phù hợp đến các cơ quan để khắc phục. Triển
khai Đề án xây dựng HTQLCL cho UBND cấp xã: trong việc mở hồ sơ chào giá để
chọn đơn vị tư vấn xây dựng HTQLCL; xây dựng, áp dụng bộ tài liệu HTQLCL đã được
chuẩn hóa cho 124 UBND cấp xã.
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- Chương trình năng suất chất lượng: trình UBND tỉnh phê duyệt dự án nâng cao
năng suất chất lượng SP, HH và triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2016, đã
hoàn thành việc xây dựng quy trình và biểu mẫu cho công tác hỗ trợ DN; tổ chức
01 lớp đào tạo nhận thức về năng suất, chất lượng SP, HH cho các DN nhỏ và vừa
trong tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng
mắc về công tác sử dụng kinh phí, cơ chế hỗ trợ kinh phí cho DN, quản lý và sử
dụng kinh phí của dự án. Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh để tháo gỡ vướng
mắc về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho DN để tiếp tục thực hiện dự án trong kế hoạch
năm 2017.
- Hoạt động GTCLQG: tiếp nhận 02 hồ sơ đăng ký tham dự GTCLQG trình Hội đồng
GTCLQG; đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa hiệp y trao tặng giải Vàng Chất lượng Quốc
gia năm 2015 cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và giải Bạc Chất
lượng Quốc gia năm 2015 cho Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang; đề xuất UBND tỉnh
hiệp y khen thưởng Công ty Yến sào Khánh Hòa nhân Kỷ niệm 20 năm GTCLQG; ban
hành và tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai hoạt động GTCLQG của tỉnh Khánh Hòa
năm 2016; tiếp nhận hồ sơ của Phân viện Thú y miền Trung tham dự GTCLQG năm
2016; tổ chức xem xét, đánh giá và trình Hội đồng Quốc gia xét tặng giải Vàng Chất
lượng Quốc gia năm 2016 với loại hình doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ cho DN
tham dự.
8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Hàng năm đều xuất bản Tạp chí KH&CN và Môi trường đảm bảo số lượng theo kế
hoạch. Đẩy mạnh thông tin hoạt động KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động
KH&CN của tỉnh trên các website, báo, Đài Phát thanh - Truyền hình.
- Tiếp nhận quản lý, cập nhật tin bài cho Cổng thông tin điện tử Tam nông Khánh Hòa
(www.tamnongkhanhhoa.vn). Xây dựng và thử nghiệm phần mềm phục vụ công tác
thống kê, lưu trữ và đăng ký thông tin nhiệm vụ KH&CN.
- Thực hiện đăng ký tên miền www.skhcn.khanhhoa.gov.vn (chạy song song
với tên miền hiện tại: www.dostkhanhhoa.gov.vn) theo quy định của Nghị định số
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.
- Công tác thống kê KH&CN: triển khai thực hiện nhiệm vụ báo cáo thống kê KH&CN
theo đúng quy định.
- Công tác cấp giấy chứng nhận thực hiện nhiệm vụ KH&CN: trong 02 năm
2015-2016, đã cấp giấy chứng nhận cho 68 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ
không sử dụng ngân sách nhà nước.
- Sở KH&CN đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ thực hiện chức năng đầu mối
thông tin KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa cho Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (phụ lục 11)
- Trong 02 năm, đã thực hiện 09 cuộc thanh tra chuyên ngành gồm thanh tra về
xăng - dầu, thanh tra nhiệm vụ KH&CN, thanh tra chuyên đề năm 2015 đối với mặt
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hàng đóng gói sẵn và vàng trang sức, mỹ nghệ theo chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND
tỉnh Khánh Hòa và thanh tra về ATBX, an ninh nguồn phóng xạ. Tổng số đơn vị được
thanh tra: 174 đơn vị. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm về đo lường,
chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các mặt hàng xăng, dầu, sơn, khí hóa lỏng,
hàng đóng gói sẵn, vàng trang sức, mỹ nghệ, lĩnh vực ATBX hạt nhân và lĩnh vực đề
tài nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh. Nhắc nhở trên 50 đơn vị có sai phạm, thiếu sót nhỏ và
xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp có sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến
quyền lợi người tiêu dùng.
- Công tác xử lý vi phạm hành chính: tiếp nhận 23 hồ sơ vi phạm hành chính do
Chi cục TCĐLCL chuyển sang. Ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với tổng số tiền 601,2 triệu đồng và 01 quyết định thu hồi tiền (13 triệu đồng), đồng
thời tước quyền sử dụng có thời hạn 17 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
xăng - dầu của 17 cửa hàng. Kết quả, đã thu nộp về ngân sách nhà nước 550,8 triệu
đồng và tiền thu hồi 13 triệu đồng. Chuyển 01 hồ sơ vi phạm hành chính sang Chi cục
Quản lý thị trường Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền, kết quả, xử phạt đơn vị vi phạm
20 triệu đồng.
- Tổ chức 02 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối
với 02 đơn vị trực thuộc Sở gồm: Văn phòng Sở và phòng Quản lý Khoa học cơ sở và
02 cuộc thanh tra hành chính kết hợp thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ
và phòng, chống tham nhũng tại Chi cục TCĐLCL tỉnh Khánh Hòa. Kết quả: công tác
phòng, chống tham nhũng được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Thực
hiện tốt công tác tham mưu về phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng.
- Kết quả tiếp công dân: Sở không có công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại,
tố cáo và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Kết quả giải quyết đơn thư: tổng số đơn tiếp nhận là 03 đơn, trong đó 01 đơn không
thuộc thẩm quyền xử lý của Chánh Thanh tra Sở và 02 đơn thuộc thẩm quyền xử lý của
Chánh Thanh tra Sở. Giải quyết 01 đơn khiếu nại quyết định hành chính thuộc thẩm
quyền của Chánh Thanh tra Sở. Kết quả: nội dung đơn khiếu nại sai, không có căn cứ.
Giải quyết 01 đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng hòa giải theo quy
định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực SHTT. 01 đơn không đúng thẩm quyền đã chuyển đến cơ quan có
thẩm quyền xử lý.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
- Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: trong 02 năm đã thực hiện kiểm
định, hiệu chuẩn 16.536 PTĐ, đạt yêu cầu kiểm định là 95%; thực hiện thử nghiệm
2.796 mẫu/13.720 chỉ tiêu. Trong năm 2016, đã triển khai và hoàn thành báo cáo kết
quả thực hiện 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo đúng trình tự, thủ tục
quy định.
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- Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN: đã tổ chức triển khai 10 nhiệm
vụ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, 01 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài
cấp cơ sở, 02 nhiệm dự án thuộc Chương trình NTMN cấp Nhà nước (01 đã nghiệm
thu đạt kết quả khá), 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh
Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 và 25 lớp tuyên truyền nhân rộng kết quả đề tài
nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh.
Phối hợp Sở KH&CN Lâm Đồng và Ninh Thuận tổ chức thực hiện dự án “Khai thác
và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh: Ninh Thuận - Lâm
Đồng - Khánh Hòa” thuộc nhiệm vụ Khai thác và Phát triển nguồn gen cấp Nhà nước
năm 2015; "Xây dựng phần mềm phục vụ công tác thống kê, lưu trữ và công bố thông
tin nhiệm vụ KH&CN", cung cấp trên 24 lượt tra cứu thông tin phục vụ hoạt động tư
vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Cập nhật 37/48 báo cáo thống kê cơ sở từ các tổ chức
KH&CN trên toàn tỉnh Khánh Hòa vào phần mềm thống kê do Cục Thông tin KH&CN
Quốc gia cung cấp. Kết nối với dữ liệu KH&CN quốc gia và Trung tâm Thông tin KH&CN
TP Hồ Chí Minh để đảm nhận hoạt động cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tư vấn,
xét duyệt nhiệm vụ KH&CN hàng năm của Sở KH&CN.
Đối với hoạt động tư vấn và dịch vụ KH&CN: thực hiện hợp đồng dịch vụ thuê khoán
chuyên môn với Công ty TNHH Tư vấn SHTT Việt (VIET-IP) triển khai một số nội dung
thuộc dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Dừa xiêm Ninh Đa” và dự án Xây dựng nhãn
hiệu chứng nhận “Xoài Cam Lâm”; hỗ trợ, tư vấn Phòng Kinh tế TP Cam Ranh xây
dựng đề cương thuyết minh dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể Táo Cam
Thành Nam”; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Vĩnh xây dựng đề cương
thuyết minh dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể Bưởi da xanh Khánh Vĩnh”.
Triển khai thực hiện và hoàn thành 08 nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
100% các huyện, thị xã, TP đều thành lập và kiện toàn Hội đồng KH&CN. Hoạt động
KH&CN được củng cố, tăng cường hơn. Số lượng và chất lượng các đề tài được phổ
biến, chuyển giao cho cấp huyện tăng so với những năm trước; việc triển khai ứng dụng
kết quả các đề tài, đặc biệt là các mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển KT-XH
đã góp phần làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời
sống vật chất cho bà con nông dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp “CNH-HĐH nông
nghiệp, nông thôn”. Các đề tài khoa học cơ sở đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng
tâm, trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách ở địa phương
Hàng năm, Sở KH&CN tổ chức hội thảo, giao ban với các huyện, thị xã, TP và các
ban, hội, đoàn thể năm 2015 nhằm đánh giá công tác QLNN, thực trạng hoạt động
nghiên cứu khoa học và CGCN trên địa bàn cấp huyện, chương trình phối hợp với các
ban, hội, đoàn thể, qua đó đề xuất các giải pháp có hiệu quả để đẩy mạnh hơn nữa
hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN trên địa bàn cấp huyện,
các đơn vị trong tỉnh Khánh Hòa.
Về hỗ trợ kinh phí: năm 2015, kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thị xã, TP là 253 triệu
đồng để triển khai thực hiện công tác tập huấn, phổ biến tiến bộ KH&CN; năm 2016, Sở
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không còn hỗ trợ kinh phí cho cấp huyện (do cấp huyện không có dòng ngân sách sự
nghiệp KH&CN) nên nhiệm vụ này được giao thành nhiệm vụ thường xuyên theo chức
năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
12. Về các hoạt động liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế
Hàng năm, thông qua việc tuyển chọn các đề tài, nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, tỉnh Khánh Hòa đã ký kết nhiều hợp đồng với các đơn vị chủ trì thực hiện
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh là trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu khoa học trong
và ngoài tỉnh, tạo mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức KH&CN trong nước phục vụ cho
phát triển KT-XH tỉnh Khánh Hòa nói chung, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu,
phát triển KH&CN của tỉnh nói riêng.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ký kết Chương trình hợp tác với các Viện Hàn lâm KH&CN
và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để triển khai thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, phát triển KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển
KT-XH của tỉnh (năm 2016 triển khai thực hiện 01 đề tài thuộc Chương trình hợp tác
giữa UBND tỉnh với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam).
Để tiếp tục tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN, trong Kế hoạch
phát triển KH&CN tỉnh giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ,
Sở KH&CN phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hàng năm xây dựng kế
hoạch đào tạo cán bộ KH&CN làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức KH&CN,
DN ở nước ngoài; xây dựng Chương trình hợp tác KH&CN với một số Viện, Trường
đại học; các tổ chức KH&CN và Sở KH&CN các tỉnh, thành khác; xây dựng Kế hoạch
hợp tác quốc tế về KH&CN.
13. Về hoạt động Quỹ KH&CN
- Quỹ phát triển KH&CN địa phương: tỉnh Khánh Hòa hiện nay chưa thành lập Quỹ
phát triển KH&CN do còn khó khăn về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất cũng như việc
huy động vốn để thành lập Quỹ.
- Về Quỹ phát triển KH&CN của DN: năm 2016, có 02 DN đã thành lập Quỹ phát triển
KH&CN gửi hồ sơ về Sở KH&CN theo quy định, gồm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
Trong 02 năm 2015-2016, hoạt động QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh đang trong
quá trình củng cố về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Nhiều văn bản
pháp luật về cơ chế, chính sách KH&CN từ TW đến tỉnh đang trong quá trình ban hành
để từng bước hoàn thiện. Sở KH&CN Khánh Hòa đã bám sát các nội dung, chương
trình, đảm bảo công tác tham mưu văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch
KH&CN triển khai các Nghị quyết của TW và địa phương, hoàn thành các nhiệm vụ
trong kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp. Hoạt động quản lý bám sát tiến độ theo kế
hoạch đã được phê duyệt, tổ chức giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu,
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đề cao vai trò, tính chủ động của đơn vị chủ trì trong việc triển khai ứng dụng kết quả
nghiên cứu cũng như thương mại hóa các kết quả do chính các tổ chức này tạo ra.
Rà soát tổ chức bộ máy, quy chế và sắp xếp, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai
các nhiệm vụ CCHC trọng điểm. Tổ chức thành công hội thảo - giao lưu với chủ đề
"KH&CN - chìa khóa của thành công" với sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành,
địa phương, các Viện, trường, tổ chức và DN KH&CN, các em học sinh, nhà sáng chế
không chuyên đạt giải tại các Hội thi Sáng tạo trong tỉnh và toàn quốc, nhà khoa học,
quản lý nhận Kỷ niệm chương của Bộ KH&CN, các nhà khoa học trẻ. Công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Tổ chức xây dựng kế hoạch thi
đua và phát động phong trào thi đua trong Sở về gương điển hình tiên tiến, chương
trình toàn dân xây dựng nông thôn mới, chương trình học tập và làm theo tấm gương,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể CBCCVC và người lao động của Sở
đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đạo đức công vụ.
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp
2.1. Khó khăn, tồn tại
Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện
Chiến lược phát triển KH&CN trong kế hoạch 2015-2016 vẫn còn nhiều tồn tại và khó
khăn sau:
- Chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ của
Nhà nước chưa thật sự cụ thể, chưa có cơ chế thật sự phù hợp để chính sách của
Nhà nước và DN gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau phát triển KH&CN, nhất là việc bảo hộ quyền
SHTT trong nước còn hạn chế.
- Công tác phối hợp trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng KH&CN ở các Sở, ban,
ngành, địa phương chưa được chú trọng, chưa đồng bộ, còn lúng túng về phối hợp
hoạt động KH&CN trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong triển khai ứng dụng và nhân
rộng kết quả các nhiệm vụ KH&CN vào thực tiễn để KH&CN góp phần là động lực phát
triển của các ngành, đơn vị.
- Nhiệm vụ KH&CN chủ yếu là hoạt động nghiên cứu ứng dụng từ nguồn ngân sách
Nhà nước, chưa thu hút được nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là các DN
(đóng vai trò rất quan trọng trong nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh
tế), chưa chú trọng đầu tư cho KH&CN, chưa quan tâm đúng mức trong việc ứng dụng
tiến bộ KH&CN vào sản xuất.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng
khoa học đã từng bước được đầu tư tăng cường, tuy nhiên vẫn còn thiếu, lạc hậu,
chưa đáp ứng yêu cầu.
- Việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ KH&CN tuy đã được xây dựng và triển
khai nhưng lực lượng cán bộ khoa học vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;
đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ và đam mê nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ
khoa học vào sản xuất chưa nhiều.
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- Thị trường KH&CN chưa phát triển, chưa tạo được động lực cho các tổ chức
KH&CN, DN KH&CN phát triển.
- Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa ban hành quyết định thành lập Quỹ phát triển
KH&CN của tỉnh.
- Các tổ chức KH&CN công lập thuộc tỉnh chưa xây dựng được phương án tự chủ,
tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
2.2. Nguyên nhân
- Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước về KH&CN còn thiếu chủ động, chưa quyết liệt; chưa có sự đồng bộ về các cơ
chế, chính sách: cơ chế phối hợp nghiên cứu giữa Nhà nước và DN.
- Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển
KH&CN chưa thật đầy đủ, chưa coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; chưa bố trí cán bộ
lãnh đạo có đủ thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo công tác KH&CN.
- Việc đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ còn hạn chế.
Nhiều đơn vị chưa chú trọng đến nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản
xuất - kinh doanh; lực lượng cán bộ KH&CN trong các Sở, ban, ngành, địa phương tập
trung chủ yếu cho công tác QLNN, chưa chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học;
việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và kế hoạch phát triển sản xuất chưa chặt chẽ,
đồng bộ, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, ngành; thiếu sự hợp tác
chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu - phát triển, các trường đại học và DN dẫn đến
kết quả ứng dụng các đề tài, dự án vào thực tiễn còn hạn chế; hoạt động chuyển giao
tiến bộ KH&CN chưa đạt hiệu quả cao.
- Hoạt động quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ hiện vẫn đang là
một lĩnh vực mới mẻ, phức tạp, bộ máy QLNN về công nghệ tại địa phương còn thiếu
về nhân lực, đa phần DN chưa thực sự quan tâm; cơ chế, chính sách chưa thực sự
khuyến khích, tạo động lực cho DN trong tỉnh ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN và
đổi mới công nghệ.
- Việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh gặp nhiều khó khăn về cơ chế tài
chính, nhân sự, cơ sở vật chất đảm bảo để Quỹ hoạt động có hiệu quả.
- Việc xây dựng phương án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN
công lập thuộc tỉnh còn vướng do văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành ở TW chưa
đầy đủ.
2.3. Giải pháp
- Tăng cường đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách, cơ chế phối hợp nghiên
cứu giữa Nhà nước và DN đồng bộ, phù hợp để chính sách của Nhà nước và DN gắn
kết, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần phát triển KH&CN phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng
Chiến lược phát triển KH&CN đến các cấp, ngành ở địa phương để nâng cao nhận
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thức về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KH&CN, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là
động lực thực sự phục vụ cho việc phát triển KT-XH trong quá trình CNH-HĐH và hội
nhập quốc tế.
- Tăng cường, đẩy mạnh đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiến
bộ, chú trọng đến nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất - kinh doanh,
gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và kế hoạch phát triển sản xuất ngày càng chặt chẽ,
đồng bộ để phát huy tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, ngành, sự hợp tác chặt chẽ giữa
các tổ chức nghiên cứu - phát triển, các trường đại học và DN nhằm đưa kết quả ứng
dụng các đề tài, dự án vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ;
đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ QLNN về công nghệ tại
địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích, tạo động lực cho
DN trong tỉnh thực sự quan tâm, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN và đổi mới
công nghệ.
- Khẩn trương xây dựng phương án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ của các tổ chức
KH&CN công lập thuộc tỉnh, đặc biệt đối với 02 Trung tâm thuộc Sở KH&CN.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-20120
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN: tiếp tục tuyên truyền, phổ
biến sâu rộng các văn bản mới, các quy định hướng dẫn trong lĩnh vực KH&CN đến
CBCCVC và người lao động của Sở, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;
tham mưu, kiện toàn các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực về KH&CN trên địa
bàn tỉnh.
2. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động của các phòng/đơn vị
thuộc Sở, nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, tập trung tiến hành
chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công
lập theo quy định hiện hành.
3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch KH&CN giai đoạn
2016-2020 trong năm 2017 đã được phê duyệt.
4. Triển khai sâu rộng và hiệu quả các Luật mới ban hành: Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương năm 2015, Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn, Luật Dân
sự năm 2015,...
5. Triển khai xây dựng các văn bản theo chương trình công tác năm 2017 do UBND
tỉnh ban hành theo Kế hoạch đăng ký UBND tỉnh.
6. Tiếp tục triển khai danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017 đã được UBND tỉnh
phê duyệt theo cơ chế đặt hàng, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và khoán chi từng
phần, thuê khoán chuyên môn tính theo công, hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài xây
dựng đề cương theo đúng quy định.
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7. Triển khai công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong các cơ
quan hành chính nhà nước: tiếp tục hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ các HTQLCL đã xây
dựng thực hiện việc duy trì và công bố HTQLCL theo các quy định của Nhà nước; sửa
đổi, bổ sung các HTQLCL phù hợp với sự thay đổi của các thủ tục hành chính; hoàn
thành triển khai xây dựng HTQLCL, tổ chức công bố HTQLCL trong 124 UBND cấp xã;
tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến HTQLCL trong các cơ
quan CCHC; tham mưu xây dựng phần mềm điện tử về ISO hành chính công, công tác
chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản ISO 9001:2015; tiếp tục tham gia các hoạt động
phối hợp trong công tác CCHC.
8. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đề nghị xét tặng Giải thưởng
KH&CN tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, năm 2016 và tổ chức lễ công bố trao giải.
9. Tiếp tục thực hiện, trình phê duyệt và triển khai xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL; triển khai chuyển đổi cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm theo Đề án ”Phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày
14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập” trước
tháng 7/2017 theo quy định.
10. Đẩy mạnh công tác QLNN, kiểm tra, kiểm soát về TCĐLCL các mặt hàng thuộc
trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN. Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra chuyên
ngành, thanh tra hành chính và thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống tham
nhũng. Tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm và chống lãng phí cho CBCC trong đơn vị.
PHẦN III - ĐỀ NGHỊ
1. Những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Bộ, ngành và các cơ quan TW
- Trên cơ sở Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định
về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN mới ban hành, kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh
phí cho hoạt động KH&CN; quy định khuyến khích DN trích lập Quỹ phát triển KH&CN;
quy định việc quản lý và sử dụng tài trợ để hoạt động KH&CN (đối với đầu tư của tổ
chức, cá nhân).
- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu và ban hành các VBQPPL về
quản lý KH&CN: cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho
KH&CN (đầu tư trực tiếp, liên doanh, liên kết với các tổ chức KH&CN, DN hoặc ủy thác
đầu tư); hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN.
- Công bố CSDL về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và lực lượng chuyên gia công
nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN nhỏ và vừa khai thác, sử dụng phục vụ đổi
mới công nghệ.
- Có chương trình đầu tư trọng điểm để đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN cho các
địa phương.
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- Hướng dẫn cụ thể về nội dung triển khai hoạt động nâng cao năng suất chất lượng
trong các DN nhỏ và vừa tại địa phương; ban hành hướng dẫn phương pháp mang tính
pháp lý để tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và tính mức độ đóng góp của
TFP trong tốc độ tăng GDP của địa phương.
- Hoàn thiện các chính sách thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt
là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính
sách khuyến khích các tổ chức KH&CN ở TW liên kết với các tổ chức KH&CN, các DN
ở các địa phương trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
2. Những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với tỉnh/TP
- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động sự nghiệp KH&CN
vào ngân sách cấp huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động nghiên
cứu khoa học, ứng dụng và CGCN trên địa bàn các huyện, thị xã, TP, góp phần là động
lực phát triển KT-XH của từng địa phương (căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách
Nhà nước, tại Tiết c Khoản 1 Điều 17 “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không
có nhiệm vụ chi nghiên cứu KH&CN. Ngân sách cấp huyện, cấp xã được chi cho nhiệm
vụ ứng dụng, CGCN”).
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo
tất cả các Sở, ngành, địa phương phối hợp cùng với Sở KH&CN triển khai đồng bộ các
nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu ban hành chủ trương, chính sách thúc đẩy
KH&CN, đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW vào cuộc sống, tiếp tục thực hiện thành công
Chương trình 13 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 1896 của UBND tỉnh.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH KON TUM VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tham mưu (phụ lục 1)
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 VBQPPL về KH&CN; tổ chức thành công Lễ
đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; trình
Bộ KH&CN phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh Kon
Tum; đề nghị Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương
trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, 03 dự án thuộc Chương trình NTMN giai đoạn
2016-2020 (đến nay, Bộ KH&CN đã phê duyệt 01 dự án do TW quản lý, còn 02 dự án
địa phương quản lý đang chờ phê duyệt).
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cơ quan chức năng: tổng kết Chương trình
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Chương trình giai
đoạn 2016-2020; sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn
2011-2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí
thư TW Đảng (Khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp
CNH-HĐH đất nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; hiệu
quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH-HĐH
giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới tại địa phương; sơ kết
03 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 46/NQ-CP; báo cáo kết
quả xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh
giai đoạn 2011-2015; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU
ngày 04/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
10-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) phát triển Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020; báo
cáo kết quả thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU về phát triển cơ sở hạ tầng KH&CN;
báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng SP, HH,...
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan
ban hành

1.

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/5/2016 về tăng cường công tác quản lý ATBX
và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum

2.

Quyết định số19/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về ban hành định mức xây
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử
dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum

3.

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/10/2016 về việc đẩy mạnh phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum
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- Phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Măng Đen.
2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy
- Xin ý kiến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở thôi kiêm
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và CGCN, đồng thời phân công Phó Giám đốc
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phụ trách Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
Điều động, bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
- Bổ nhiệm lại 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL; nâng lương, phụ cấp thâm
niên vượt khung cho 28 công chức, viên chức; tiếp nhận và bố trí công tác đối với
08 công chức, 01 viên chức trúng tuyển vào cơ quan; điều chuyển 01 công chức đến
công tác tại huyện Ia H'Drai theo quyết định của UBND tỉnh.
- Cử 01 lãnh đạo thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp; 54 công chức, viên chức đào
tạo, bồi dưỡng trình độ các mặt (trong đó, 04 đồng chí lãnh đạo Sở tham dự lớp bồi
dưỡng dành cho đối tượng 2; 6 đồng chí trưởng, phó phòng tham dự lớp bồi dưỡng
dành cho đối tượng 3 tại Trường Chính trị tỉnh; 01 công chức đào tạo sỹ quan dự bị;
01 công chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 03 công chức đào tạo trung cấp lý luận
chính trị - hành chính; 39 công chức, viên chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do
Trường Quản lý KH&CN tổ chức và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác).
2.2. Phát triển tiềm lực KH&CN
Giai đoạn 2015-2016, Sở KH&CN đang triển khai thực hiện 01 dự án “Nâng cao
năng lực của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Kon Tum” với tổng kinh phí được phê
duyệt 12.861.218.000 đồng. Hiện nay, đang trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn để triển
khai thực hiện dự án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp tại TP Kon Tum”.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN (phụ lục 3)
3.1. Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học
3.2. Về tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng

Năm

Kinh phí
đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí thực hiện

Tổng số
kinh phí
đầu tư của
xã hội

TW
thông báo

Thực hiện

TW
thông báo

Thực hiện

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

2015

4.760

4.760

14.061

4.061

4.760

4.061

0

2016

10.900

10.520

14.060

14.060

10.520

14.060

0

Tổng cộng

15.66

15.28

28.121

18.121

15.28

18.121

0
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4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN (phụ lục 4, 5, 6)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc
xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; Quyết định số
29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng
và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của Nghị quyết, hoạt động nghiên cứu ứng dụng,
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đã tập trung vào các ngành
kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, của vùng như: nghiên cứu, chọn tạo
và sản xuất các giống cây trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển sản phẩm rau,
hoa xứ lạnh, cây dược liệu; ứng dụng các tiến bộ KH&CN để nâng cao năng suất, chất
lượng, ổn định nguồn nguyên liệu cho chế biến cà phê, sắn, cao su,...; nghiên cứu xây
dựng tiêu chuẩn Sâm Ngọc Linh; xây dựng, đăng ký CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm
sâm củ góp phần vào việc phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã đạt
kết quả cụ thể trên một số sản phẩm sau:
- Rau, hoa xứ lạnh: triển khai nghiên cứu ứng dụng các quy trình nhân giống và đánh
giá khả năng thích nghi của một số giống rau, hoa xứ lạnh có giá trị kinh tế cao như: địa
lan Hàn quốc, hoa Lily, lan Hồ điệp, khoai tây, dưa leo baby, cà chua,..., kết quả nghiên
cứu đã làm chủ một số quy trình công nghệ sản xuất giống để chủ động trong sản xuất
cây giống; các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất tại
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum.
- Cây cà phê: đã tiến hành đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu và triển khai trồng thử
nghiệm 05 giống cà phê chè trên địa bàn vùng Đông Trường Sơn của tỉnh Kon Tum,
kết quả trồng thử nghiệm đã xác định 02 giống cà phê chè TN2 và F5TN1 có khả năng
sinh trưởng và phát triển tốt, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng
Đông Trường Sơn của tỉnh (năng suất tăng từ 1,5-2 tấn/ha cà phê nhân/ha so với cà
phê Catimor); triển khai ứng dụng các biện pháp kỹ thuật và giống mới (TR4) trong tái
canh cà phê với diện tích 10 ha trên địa bàn 3 huyện Đắk Tô, Đắk Hà và TP Kon Tum;
triển khai mô hình cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép với 3 dòng cà phê mới
(TR5, TR9, TR10) cho năng suất tăng 1-1,5 tấn/ha. Các mô hình đã và đang được các
địa phương triển khai ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất.
- Cây sắn và các sản phẩm từ sắn: đã triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về
giống, biện pháp thâm canh để tăng năng suất, chất lượng đáp ứng nguyên liệu sắn
trong sản xuất cho 06 nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai,
năng suất các giống KM 140, KM 419, KM98-7, SM2075-18,… tăng khoảng 30% so với
các giống cũ của địa phương.
- Cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su: đã chuyển giao các biện pháp kỹ thuật
trồng thâm canh, giống cao su PB 260 trên địa bàn huyện Đắk Hà với diện tích 50 ha,
từ kết quả dự án đã nhân rộng thêm 57,3 ha; hỗ trợ dụng cụ cạo mủ (chén, kiềng máng,
dao cạo) cho 68 hộ dân để khai thác mủ; hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật các hộ
duy trì chăm sóc diện tích cao su tiểu điền trong vùng dự án khi giá mủ cao su trên thị
trường thấp, không ổn định.
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- Thủy sản nước ngọt: đã chuyển giao thành công các mô hình nuôi cá nước ngọt có
giá trị kinh tế cao như: cá lăng nha đuôi đỏ, cá thát lát cườm, cá điêu hồng,… trong sản
xuất tại các lòng hồ chứa thủy điện thuộc huyện Sa Thầy, huyện la H’Drai; triển khai
nghiên cứu xác định các điều kiện nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) trên địa bàn tỉnh,
đã được các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông đầu tư phát triển sản xuất.
- Sâm Ngọc Linh: kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, nhân giống
cây Sâm Ngọc Linh đã được các DN tiếp nhận ứng dụng trong sản xuất, đến nay tổng
diện tích Sâm Ngọc Linh đã trồng là 180,23 ha. Năm 2016, Sở KH&CN đã tham mưu
UBND tỉnh phối hợp với tỉnh Quảng Nam và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện
nhiệm vụ “Hợp nhất cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký CDĐL “Ngọc Linh”
dùng cho sản phẩm sâm củ của 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam” (được Cục SHTT cấp
Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ ngày 18/6/2016).
Hiện nay, đang triển khai nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hộ CDĐL Ngọc Linh cho sản
phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây giống
Sâm Ngọc Linh để kiểm soát và phân biệt được nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh, đáp
ứng yêu cầu trong quản lý nguồn giống Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Kết quả QLNN trong hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ
Tham gia góp ý, thẩm tra công nghệ 48 dự án đầu tư về các hoạt động như khai thác
- chế biến khoáng sản; sản xuất tinh bột sắn; chế biến mủ cao su; gạch không nung;
xử lý môi trường; chế biến gỗ; thủy điện; nông nghiệp. Qua thẩm tra, nhìn chung các
dự án đã chú trọng lựa chọn được những công nghê, thiết bị phù hợp, có trình độ tiên
tiến so với giai đoạn trước.
5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân sau
khi Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tỉnh được Bộ KH&CN phê duyệt.
Phối hợp với Cục ATBX và hạt nhân thanh, kiểm tra việc đảm bảo an toàn, an ninh
nguồn phóng xạ tại Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên, Trung tâm Quy hoạch và
Kiểm định chất lượng Kon Tum.
- Thẩm định, cấp phép hoạt động cho 17 cơ sở X-quang y tế. Phê duyệt 23 kế hoạch
ứng phó sự cố cấp cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn, an ninh nguồn phóng
xạ cho hơn 86 CBCCVC và người lao động trên địa bàn tỉnh.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật
- Phối hợp với Cục SHTT tổ chức lớp tập huấn đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu
cho 70 công chức, nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước và các Hiệp hội sản xuất,
các DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn 07 đơn vị đăng ký nhãn hiệu. Đề cử 03 quần chúng có sáng chế, sáng
kiến cải tiến kỹ thuật và tham dự buổi gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên nghiệp
theo đề nghị của Bộ KH&CN.
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- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho 02 tổ chức; cấp Giấy chứng
nhận DN KH&CN cho 01 DN.
- Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 82 sáng kiến.
- Tham gia phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức các
Cuộc thi, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng năm của tỉnh.
7. Công tác TCĐLCL (phụ lục 10)
7.1. Công tác tiêu chuẩn hóa
- Trong giai đoạn 2015-2016, đã thẩm định hồ sơ, cấp thông báo tiếp nhận
bản công bố SP, HH phù hợp tiêu chuẩn cho 5 lượt sản phẩm cao su thiên nhiên
(SVR3L, SVR10) của Công ty TNHH MTV 78; tiếp nhận 01 hồ sơ công bố TCCS cho
sản phẩm tôn cán sóng.
- Hướng dẫn cho 02 cơ sở chế biến cà phê bột đăng ký sử dụng mã số mã vạch. Tư
vấn, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng TCCS cho 2 sản phẩm cao su thiên nhiên và lập hồ sơ
công bố hợp quy cho 2 sản phẩm rượu.
7.2. Công tác quản lý chất lượng
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, TP và các cơ quan chức
năng tổ chức kiểm tra 125 cơ sở (đạt 100% kế hoạch), qua đó, phát hiện 04 cơ sở vi
phạm và xử lý theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề “Đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa phục vụ
tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016” tại 13 cơ sở kinh doanh xăng - dầu, qua kiểm tra
đã nhắc nhở, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt các
quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Kiểm tra chuyên
đề “Chất lượng, nhãn hàng hóa đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu” tại 5 cơ sở, hầu hết
các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TCĐLCL.
7.3. Hoạt động của Văn phòng TBT
- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các VBQPPL, tài liệu nghiệp vụ về TBT, thực
hiện các hoạt động nghiệp vụ theo hướng dẫn của Văn phòng TBT - Việt Nam.
- Thu thập tin, bài và in ấn, phát hành 08 số Bản tin TBT, số lượng 1.600 bản phục vụ
các cơ quan quản lý và các DN.
8. Công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Xuất bản 08 số ấn phẩm thông tin KH&CN, số lượng 3.600 bản; 24 số Bản tin
KH&CN phục vụ phát triển KT-XH, số lượng 8.600 bản. Cập nhật hơn 750 tin, bài về
thông tin KH&CN lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Phối hợp với Đài Phát thanh
Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 12 chuyên mục “Khoa học và Công nghệ” trên
sóng truyền hình tỉnh. Biên tập video thành tựu ngành KH&CN giai đoạn 2011-2015
phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.
- Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 23 đề tài, dự án KH&CN.
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9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (phụ lục 11)
- Thanh, kiểm tra 164 lượt cơ sở. Trong đó, thanh, kiểm tra theo kế hoạch năm về
SHCN, TCĐLCL và nhãn hàng hóa tại 97 cơ sở, đạt 100% kế hoạch năm; thanh tra diện
rộng, chuyên đề tại 47 cơ sở kinh doanh; thanh tra đột xuất 19 cơ sở kinh doanh; thanh
tra hành chính tại 01 đơn vị triển khai thực hiện đề tài KH&CN. Qua thanh tra, đã phát
hiện 19 cơ sở vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng và nhãn hàng hóa, đo lường; xử
phạt với tổng số tiền 72.800.000 đồng, buộc ngừng hoạt động đối với 02 cột đo nhiên
liệu và thực hiện kiểm định PTĐ trước khi đưa vào sử dụng.
- Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong những năm qua, Sở không nhận
được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân về công tác quản lý hoạt động
KH&CN trên địa bàn.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
10.1. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
- Tiếp tục thực hiện 05 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh và triển khai 10 nhiệm vụ đặt
hàng. Qua đó, đã chuyển giao nhiều mô hình hiệu quả vào đời sống, như mô hình nấm
ăn tại huyện Sa Thầy; mô hình trồng cà chua ghép tại huyện Đắk Hà; mô hình trồng
sâm dây tại các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plong.
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất giá thể sạch phục vụ trồng rau, hoa
và cây cảnh; công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ mô hom để nhân nhanh và thương
mại các giống cây trồng có giá trị. Bên cạnh đó, đã tổ chức chuyển giao các mô hình
thâm canh trong trồng trọt, chăn nuôi vào các vùng đồng bào dân tộc khó khăn; công
nghệ sản xuất rau, hoa chất lượng cao cho người dân tại TP Kon Tum và huyện
Đắk Hà.
- Triển khai 16 mô hình trồng lúa nước, ngô lai; 01 mô hình cây đinh lăng; 01 mô hình
rau, hoa xứ lạnh cho 4 xã tại huyện Đắk Glei với tổng diện tích 32 ha. Tập huấn và huấn
luyện kỹ thuật về nông nghiệp cho 600 người; triển khai 4 ha mô hình sâm dây, mở rộng
2 ha, đào tạo 30 kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật 150 học viên.
- Sản xuất và cung cấp ra thị trường 240 kg giống nấm Bào Ngư, nấm rơm; gần
10 kg cây lan Kim tuyến và một số các loại cây giống khác; 639.750 cây giống và hoa
thương phẩm như hoa Cúc, cà chua ghép, hoa Lily, lan Hồ điệp, Đồng tiền, cây chuối
giống, sâm dây, hành tây, củ dền, ớt ngọt; đồng thời cung cấp, tư vấn kỹ thuật triển khai
4.000 m2 dưa lê Hàn Quốc và 7.000 m2 ớt chỉ thiên.
10.2. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
- Kiểm định 5.581 PTĐ các loại (16 PTĐ không đạt). Đo điện trở tiếp đất tại
130 công trình.
- Thử nghiệm và trả kết quả 2.377 mẫu phân bón, nước, khí, hóa sét, silicat và vật
liệu xây dựng.
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường cho 57 DN.
Hỗ trợ kỹ thuật về đo lường theo yêu cầu cho 12 tổ chức, cá nhân; phục vụ kiểm tra tại
75 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
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11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
11.1. Hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện/TP
- 9/10 huyện, TP đã thành lập Hội đồng KH&CN cấp huyện/TP.
- Một số Hội đồng KH&CN cấp huyện/TP (Hội đồng KH&CN huyện Đắk Hà,
TP Kon Tum) đã phát huy được vai trò là tổ chức tư vấn khoa học cho Chủ tịch UBND
huyện/TP về các vấn đề có liên quan đến KH&CN của huyện như: xây dựng kế hoạch,
phương hướng phát triển KH&CN trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc ứng dụng các
tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; xác định các nhiệm vụ KH&CN hàng năm đề
xuất đặt hàng.
11.2. Kinh phí đầu tư
Trong 02 năm vừa qua, tỉnh đã bố trí kinh phí cho hoạt động KH&CN mỗi huyện/TP
bình quân từ 120-150 triệu đồng/năm, với tổng kinh phí 2.436.000.000 đồng.
11.3. Kết quả nổi bật
- Xây dựng hơn 50 mô hình Biogas bằng vật liệu nhựa composite; mô hình sử dụng
chế phẩm sinh học trên các loại cây trồng như cây cà phê, lúa, rau,…; triển khai thử
nghiệm mô hình ươm cá giống điêu hồng tại địa bàn huyện với quy mô 3 triệu con cá
bột/3 hộ tham gia; mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; triển khai
mô hình trồng Chanh dây; mô hình thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh
thái trên cây Cà phê; mô hình ươm giống cây Sâm dây; xây dựng nhà kho trong vườn
thực nghiệm; mô hình nhân giống và hỗ trợ cây Ngũ vị tử cho nông dân; trồng và nhân
giống cây đương quy; khảo nghiệm giống lúa thuần chủng RVT; mô hình trồng ngô lai
CP 989; mô hình nuôi dê sinh sản; mô hình nuôi cá nước ngọt; mô hình thâm canh cây
sắn trên đất ruộng thường xuyên khô hạn tại xã Sa Bình; trồng thử nghiệm cây Sâm
đá; thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng phát triển nuôi cá lồng tại xã Đắk Pne; trồng hoa
thủy tiên tại xã Tân Lập; nhân rộng và phát triển cây xanh đô thị (200 cây Osaka và 200
cây Muồng anh đào).
- Một số huyện/TP đã đầu tư trang thiết bị, chuyển giao, ứng dụng các phần mềm
CNTT trong QLNN như: đầu tư trang bị, chuyển giao sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch
trên địa bàn TP; nâng cấp Trang thông tin điện tử của huyện; ứng dụng CNTT vào cải
cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông cấp huyện.
12. Về các hoạt động liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế
- Trong những năm qua, tỉnh đã mời một số nhà khoa học của Chương trình Tây
nguyên 3, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Nông
Lâm TP Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Hệ sinh thái rừng và lâm nghiệp của Cộng
hòa Liên bang Đức, Đại học Đà Nẵng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, tỉnh
Lâm Đồng,... đến làm việc, trao đổi, tư vấn, đề xuất những vấn đề có liên quan về định
hướng phát triển KT-XH của tỉnh, qua đó đã ký kết chương trình phối hợp để triển khai
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh
tế quốc tế, gồm: ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống cây hoa Lily
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nhằm sản xuất củ giống thương phẩm tại tỉnh Kon Tum; nghiên cứu, sản xuất cà phê
chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum; xây dựng và
phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường: hoa xứ
lạnh (hoa Lily, Hồ điệp), rượu sim, cá tầm Măng Đen; xây dựng và quảng bá mô hình du
lịch cộng đồng tại làng KonPring, làng Viôlăk trên địa bàn huyện Kon Plong,…; nghiên
cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng
dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen,…
- Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các DN để hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch
giữa Kon Tum các địa phương và cộng đồng DN trong và ngoài nước thông qua việc
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty 4 Ways Ptyltd (Australia) và Công ty TNHH Kon
Plong Agril - Tourism (Việt Nam) về triển khai sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; kêu
gọi hợp tác, làm việc với đoàn DN của Vương quốc Thái Lan, Australia, Singapore đến
tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.
- Tuy nhiên, hoạt động hợp tác quốc tế về hội nhập KH&CN còn gặp nhiều hạn chế.
Trình độ công nghệ của đa số các cơ sở sản xuất nhìn chung vẫn còn lạc hậu. Việc tiếp
cận, lựa chọn công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật trong nước, quốc tế để ứng dụng vào
sản xuất và đời sống trong tỉnh còn hạn chế, chưa tạo được những bước đột phá quan
trọng trong phát triển sản xuất để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế lớn
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Tiềm lực các tổ chức KH&CN còn hạn chế; nguồn nhân lực
của tỉnh nói chung và nhân lực KH&CN nói riêng về cơ bản có chất lượng chưa cao, kỹ
năng nghề nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
13. Hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh
Xét cho 03 đơn vị vay 1.200.000.000 đồng để thực hiện sản xuất hoa Lily thương
phẩm, sản xuất một số loại hoa xứ lạnh chất lượng cao, sản xuất gạch không nung theo
công nghệ polyme khoáng tổng hợp.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
Trong hơn 2 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ KH&CN, Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, hoạt động KH&CN ngày càng được đổi mới; tiềm lực KH&CN, công
tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất,
đời sống có chuyển biến tích cực, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, cụ thể
như sau:
- Ban hành cơ bản kịp thời, đầy đủ các văn bản về phát triển KH&CN, phù hợp với
tình hình thực tiễn hoạt động của địa phương.
- Các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển KH&CN TW; kế
hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2012-2016 và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh,
đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế mũi nhọn. Công tác nghiên cứu,
ứng dụng bước đầu đã gắn kết với các DN để nâng cao trình độ công nghệ, năng suất,
chất lượng và sức cạnh tranh của SP, HH.
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- Hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời
sống đã có chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đã tạo ra một số
sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và được thương mại hóa trên thị trường. Nhiều
kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng thành công, góp phần quan trọng vào việc nâng
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
+ Trong trồng trọt: đã tuyển chọn và nhân giống cây trồng mới, tăng năng suất, chất
lượng để thay thế giống cũ của địa phương. Nhiều tiến bộ KHKT mới đã được chuyển
giao ứng dụng trong sản xuất, tập trung các sản phẩm có lợi thế của tỉnh như sản xuất
các giống lúa, rau, hoa xứ lạnh chất lượng cao; Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm (sâm dây),
Ngũ vị tử, lan Kim tuyến, nấm ăn, nấm dược liệu,...
+ Trong thủy sản: đã triển khai nghiên cứu, ứng dụng về quy trình kỹ thuật nhân giống
và kỹ thuật nuôi trồng trên các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá tầm, cá lăng, thác
lát, điêu hồng, cá rô đầu vuông,…
+ Trong chăn nuôi: triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi
để lai tạo con giống, kỹ thuật chăm sóc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng đàn
gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
+ Trong lĩnh vực KHXHNV: các kết quả nghiên cứu đã được các cấp, ngành sử dụng
xây dựng kế hoạch, giải pháp công tác của ngành, đơn vị và địa phương để nâng cao
hiệu quả trong công tác quản lý.
+ Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng: các kết quả nghiên cứu đã được sử dụng để
xây dựng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn
của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
+ Lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: đã tiến hành khảo sát bổ
sung, thu thập xây dựng bộ số liệu khí hậu, tính toán các đặc trưng khí hậu cho từng
tiểu vùng của tỉnh; phân định các vùng, tiểu vùng khí hậu. Đồng thời đánh giá các tác
động, đề xuất biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để giúp các ngành, địa phương
trong công tác chỉ đạo phát triển sản xuất của tỉnh.
- Đối với các vùng kinh tế trọng điểm: đã tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển các sản
phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh của địa phương, như: tuyển chọn, sản xuất các loại
rau, hoa xứ lạnh (hoa Lily, Hồ điệp, Dendro, Đồng tiền;,...) tại huyện Kon Plông; nghiên
cứu, chuyển giao ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây Sâm
Ngọc Linh, cây Đảng sâm; ứng dụng sản xuất cà phê bằng công nghệ lên men; nhân
giống các loại cây trồng: cúc, đồng tiền, cà chua ghép, chuối,... phục vụ phát triển sản
xuất; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP
trên địa bàn TP Kon Tum,...
- Tiềm lực KH&CN được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng tốt hơn cho hoạt động
nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH,
đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
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2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Khó khăn, hạn chế
- Biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc được giao còn thiếu so với yêu cầu nhiệm
vụ. Các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Trung tâm Thông tin và Thống
kê KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN) vẫn còn khó khăn về cơ sở, trang
thiết bị. Lực lượng quản lý KH&CN cấp tỉnh còn ít, mạng lưới quản lý KH&CN cấp
huyện còn mỏng, chỉ có 1 cán bộ trong phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và 1 cán bộ
trong phòng Kinh tế TP.
- Số lượng tổ chức nghiên cứu, triển khai còn hạn chế; các DN trên địa bàn tỉnh chủ
yếu là vừa và nhỏ, vốn ít nên việc hỗ trợ KH&CN còn nhiều khó khăn, công tác đổi mới
công nghệ chưa được đầu tư, thị trường công nghệ chưa phát triển.
- Trình độ dân trí của tỉnh chưa đồng đều nên việc đưa kết quả đề tài, dự án KH&CN
vào ứng dụng trong sản xuất, nhất là sản xuất nông - lâm nghiệp còn khó khăn.
2.2. Nguyên nhân
- Chính sách sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ KH&CN chưa được chú trọng
đúng mức.
- DN chưa quan tâm đầu tư cho KH&CN, việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN
trong các DN theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ chưa được triển khai
thực hiện.
- Chưa hình thành mạng lưới các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh, thiếu các tổ chức
hoạt động lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, số lượng cán bộ làm công
tác KH&CN còn hạn chế,... đã ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, chuyển giao các
thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống.
PHẦN II
CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-2020
1. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực
hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, các Luật, Nghị định về KH&CN, phục vụ có hiệu quả
nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.
2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc định hướng đề xuất, lựa chọn, xét
duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, đánh giá các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ sát với thực tế và yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc
phòng. Tập trung nguồn lực cho khoa học - ứng dụng, chú trọng những đề tài có tính
khả thi cao.
3. Chú trọng công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản
xuất và đời sống (bố trí kinh phí; phát triển các tổ chức chuyển giao KH&CN; phát triển
thị trường KH&CN; nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết của DN, các hộ sản xuất
để ứng dụng KH&CN). Điều tra, đánh giá, bổ sung và chi tiết các nguồn tài nguyên để
quản lý, khai thác, chế biến. Nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
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nuôi, sản xuất hàng hóa, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến. Đẩy
mạnh ứng dụng CNSH vào sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh; tăng
cường chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào khu vực nông thôn; ứng dụng CNTT vào
công tác quản lý, sản xuất,...
4. Đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả hoạt động các loại hình cung cấp thông
tin KH&CN, qua đó quảng bá về tiềm năng, kêu gọi đầu tư, phổ biến thông tin KH&CN
phục vụ sản xuất, đời sống.
5. Đẩy mạnh công tác thẩm định, đánh giá, giám định công nghệ, quản lý chặt chẽ
hoạt động CGCN. Thực hiện tốt công tác QLNN về ATBX và hạt nhân tại các cơ sở
khám chữa bệnh, các cơ sở có sử dụng chất phóng xạ.
6. Tăng cường tuyên truyền về SHTT cho các DN, thực hiện bảo hộ SHCN; đẩy
mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiếp tục hỗ trợ DN đổi mới công
nghệ, tạo đà phát triển và cạnh tranh thương mại trong giai đoạn hội nhập kinh tế.
7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp quy về TCĐLCL;
hướng dẫn các cơ sở sản xuất - kinh doanh công bố hợp chuẩn, hợp quy; tăng cường
công tác kiểm định các PTĐ, quản lý đo lường ở các xã vùng sâu, vùng xa; triển khai
hoạt động phòng TBT đáp ứng yêu cầu các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn.
8. Tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, hoạt động của các
tổ chức KH&CN, TCĐLCL, ATBX, SHCN,... Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu
nại, tố cáo theo quy định.
9. Tăng cường đổi mới công tác quản lý KH&CN, tiếp tục đầu tư phát triển tiềm lực
KH&CN. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở, các đơn vị trực thuộc
và phòng Công Thương các huyện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý KH&CN, đáp ứng
yêu cầu trong xu thế hội nhập.
PHẦN III - ĐỀ NGHỊ
1. Bộ KH&CN cần có chính sách và quy định cụ thể phù hợp để đẩy mạnh triển khai
ứng dụng KH&CN, ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học; hỗ trợ 100% kinh
phí dự án CGCN nhằm tạo điều kiện các địa phương đẩy mạnh công tác triển khai ứng
dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống.
2. Hỗ trợ dự án tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
tỉnh để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của đơn vị.
3. Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho tỉnh bằng nguồn kinh phí từ chương trình NTMN
để tỉnh có điều kiện chuyển giao nhanh các tiến bộ KH&CN vào khu vực nông thôn
và miền núi của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào
DTTS.
4. Có chính sách cụ thể phù hợp hỗ trợ các DN đổi mới công nghệ (tổ chức hỗ trợ,
tỷ lệ hỗ trợ).
5. Hình thành tổ chức quản lý KH&CN và ứng dụng khoa học CGCN ở cấp huyện và
cơ sở, bảo đảm tính hệ thống thông suốt từ TW đến cơ sở.

149

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV

TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH NINH THUAÄN VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu
Giai đoạn 2015-2016, Sở KH&CN đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
ban hành các cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, cơ cấu tổ chức nhằm đổi mới toàn diện
hoạt động của ngành KH&CN, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo môi trường,
điều kiện tốt nhất cho hoạt động KH&CN phát triển, cụ thể: tham mưu Tỉnh ủy ban hành
01 Nghị quyết; HĐND tỉnh 02 Nghị quyết; UBND 05 Quyết định.
Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Văn bản quy phạm

1

Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về Quy định quản lý
các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước

UBND tỉnh Ninh Thuận

2

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 về Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

3

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 về Quy định chế độ hỗ trợ
cho các DN, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2016-2020

HĐND tỉnh Ninh Thuận

4

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 về Quy định giải quyết thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

5

Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về Quy định định mức
xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

6

Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 về Quy định chế độ hỗ
trợ các DN, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh Ninh Thuận

7

Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về Phát triển KH&CN
phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn
2016-2020

HĐND tỉnh Ninh Thuận

II

Văn bản quan trọng khác

1

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/10/2016 về nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Tỉnh ủy Ninh Thuận

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
- Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014
của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số
32/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN; Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 về việc
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phê duyệt Đề án kiện toàn Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ KH&CN trực thuộc
Sở KH&CN; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt Đề án
thành lập Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Chi cục TCĐLCL tỉnh
Ninh Thuận; Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 về việc thành lập Trung
tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Chi cục TCĐLCL tỉnh Ninh Thuận.
Tính đến thời điểm hiện nay, Sở có 04 đơn vị (gồm: 01 Văn phòng Sở; 02 trực
thuộc Sở, 01 trực thuộc Chi cục TCĐLCL) với tổng số CBCCVC và người lao động
toàn ngành hiện có: 63 người, trong đó: trình độ thạc sĩ 11 người; đại học, cao đẳng:
44 người, trình độ khác: 18 người.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được Sở quan tâm, đã cử nhiều lượt CBCCVC
tham dự các lớp như: lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp), đào tạo chuyên môn, bồi
dưỡng nghiệp vụ do tỉnh và Bộ KH&CN tổ chức nhằm nâng cao kiến thức phục vụ công
tác tại cơ quan, đơn vị.
- Về tổ chức quản lý KH&CN cấp huyện: toàn tỉnh có 06 huyện, 01 TP. Hiện nay, chưa
có cán bộ chuyên trách về KH&CN cấp huyện, chủ yếu là kiêm nhiệm của Phòng Kinh
tế Hạ tầng và Phòng Kinh tế thuộc UBND huyện, TP.
- Về tổ chức hoạt động KH&CN: toàn tỉnh hiện có 18 tổ chức đã đăng ký hoạt động
KH&CN. Trong đó, có 02 đơn vị thuộc các tổ chức TW (Viện Nghiên cứu bông và Phát
triển nông nghiệp Nha Hố, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung); 16 tổ chức
hoạt động thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp công lập).
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học
Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học giai đoạn 2015-2016 UBND tỉnh phân bổ là
24.319 triệu đồng, kết quả thực hiện: 19.713 triệu đồng.
3.2. Về tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển
Tổng kinh phí đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2016 UBND tỉnh phân bổ là 5.065 triệu
đồng, kết quả thực hiện 5.065 triệu đồng, đạt 100%. Kinh phí tập trung thanh quyết toán
hoàn thành 02 dự án đầu tư “Xây dựng Trụ sở làm việc của Chi cục TCĐLCL” và “Xây
dựng Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KH&CN”. Hiện nay, Sở đã trình thẩm định
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường trang thiết bị đo lường thử nghiệm và
phân tích kiểm nghiệm” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2634/QĐ-UBND
ngày 28/10/2016.
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng

Năm

Kinh phí
đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí thực hiện

Tổng số kinh phí
đầu tư của xã hội
(ngoài ngân sách)

TW
thông báo

UBND
tỉnh giao

TW
thông báo

UBND
tỉnh giao

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

2015

7.000

3.928

14.189

12.112

3.928

6.168

116

2016

45.698

1.137

14.900

12.207

1.137

13.545

2.728

Tổng cộng

52.698

5.065

29.089

24319

5.065

19.713

2.844

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
Giai đoạn 2015-2016, đã tham mưu tỉnh phê duyệt mới 24 nhiệm vụ KH&CN bám sát
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và nhu cầu từ các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh,
các nhiệm vụ mang tính cấp thiết, có tính mới, tính khả thi cao, có triển vọng nhân rộng
và có đơn vị cam kết ứng dụng ngay kết quả phục vụ các nhu cầu phát triển KT-XH của
địa phương. Các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trong giai đoạn này hướng đến phục
vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết 30a, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu, nâng cao năng lực QLNN, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường
lối, chính sách thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
nhân dân, bảo tồn, phát triển nguồn gen quý hiếm,... Trong đó, tập trung vào mục tiêu
chủ yếu là ứng phó tình hình hạn hán diễn biến ngày càng gay gắt và phức tạp tại tỉnh.
Đã tổ chức nghiệm thu 18 nhiệm vụ KH&CN; kịp thời chuyển giao 53 kết quả nghiên
cứu cho các Sở, ban, ngành, địa phương để ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn sản
xuất, đời sống, mang lại hiệu quả nhất định về KT-XH, môi trường,... điển hình như:
4.1. Trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
Kết quả dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại
tỉnh Ninh Thuận” đã hỗ trợ bà con nông dân ở các vùng có đủ điều kiện tại các xã
Văn Hải, An Hải, Phước Thuận,... ứng dụng mô hình và phát triển diện tích trồng
rau theo hướng VietGAP lên đến 80 ha. Ngoài các hiệu quả về môi trường, xã
hội, thị trường chưa thể định lượng được thì hiệu quả kinh tế đạt được trong sản
xuất các loại rau là: cải xanh, cải ăn lá tăng 23.335.000 đồng/ha; cà chua tăng
77.720.000 đồng/ha; cà rốt tăng 76.000.000 đồng/ha; hành lá tăng
163.200.000 đồng/ha; súp lơ tăng 81.000.000 đồng/ha; dưa leo tăng
18.250.000 đồng/ha; cải bẹ tăng 54.600.000 đồng/ha; cà pháo tăng 23.800.000 đồng/ha.
Kết quả đề tài “Nghiên cứu ứng dụng quy trình sinh sản nhân tạo giống Hàu cửa sông
(Crassostrea rivularis) và Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại Ninh Thuận”
đã được Trung tâm giống Hải sản cấp I của tỉnh ứng dụng, sản xuất thành công ở quy
mô thương mại (trước đây, các hộ dân nuôi Hàu phải nhập con giống từ các tỉnh khác)
giúp người nuôi Ninh Thuận có được nguồn giống rẻ hơn, con giống có chất lượng tốt
hơn khi thả vì không cần phải bảo quản trong quá trình vận chuyển một thời gian dài
từ tỉnh khác về; sử dụng các ao đìa nuôi tôm không hiệu quả để nuôi Hàu, giúp bà con
nông dân có việc làm, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương.
Kết quả đề tài “Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống
nho mới NH01-152 theo hướng ViệtGAP” đã được người dân trồng nho trong tỉnh
ứng dụng trồng thâm canh giống nho NH01-152 theo hướng VietGAP (giống nho
mới NH01-152 cũng được tạo ra từ kết quả đề tài KH&CN) cho quả to, trung bình từ
5,8-6,5 g/quả, khối lượng chùm lớn, trung bình đạt 615-650 g/chùm, mật độ chùm từ
3,2-43,8 chùm/m2, năng suất thực thu đạt 15,1-17,2 tấn/ha, cao hơn so với 2 giống
Red Cardinal và NH01-48 được trồng phổ biến hiện nay.
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Đối với các sản phẩm nông sản đặc thù của tỉnh được bảo hộ độc quyền thương
hiệu, đã góp phần nâng cao danh tiếng, uy tín, tăng khả năng cạnh tranh cho các sản
phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận trên thị trường trong nước và hướng đến thị trường
quốc tế. Thiết lập được kênh tiêu thụ sản phẩm ổn định, giúp đảm bảo đầu ra cho các
sản phẩm, gia tăng giá trị cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh như: nho, táo, tỏi, cừu,...
Từ đó, KH&CN đã góp phần nâng cao đời sống, trình độ kỹ thuật, canh tác, tổ chức
hợp tác,... cho người dân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc thù; giúp quảng bá
giới thiệu các sản phẩm trên thị trường. Theo khảo sát thị trường, thời điểm trước năm
2011, giá nho xanh NH01-48 của Ninh Thuận dao động từ 25.000-35.000 đồng/kg. Hiện
nay, sau khi tỉnh được cấp CDĐL cho sản phẩm Nho, Nho Ninh Thuận đã chính thức đi
vào hệ thống siêu thị CoopMart và Maximart, với giá bình quân 72.000 đồng/kg. Đối với
sản phẩm táo, tỏi do mới được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền, công tác quản lý và
phát triển chưa được triển khai sâu rộng, nên chưa đánh giá được hiệu quả mang lại.
4.2. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
Các giải pháp giảm thiểu tác động từ các hoạt động sản xuất muối đến môi trường
và các giải pháp khắc phục nhiễm mặn tại đồng muối Quán Thẻ từ kết quả đề tài
“Dự báo tình hình nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm mặn
đất, nước mặt, nước ngầm, không khí tại đồng muối Quán Thẻ” đã được đánh giá có
tầm quan trọng đặc biệt trong giải quyết các vấn đề nóng về KT-XH, môi trường tại tỉnh.
Đề tài sau khi nghiệm thu, kết quả đã được báo cáo trực tiếp đến Thủ tướng Chính phủ
và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nghiên cứu, chỉ đạo các phương án giải quyết
các vấn đề có liên quan đến môi trường tại đồng muối Quán Thẻ.
Kết quả đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động tổng hợp từ hoạt động khai thác và
tuyển quặng Titan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” đang được UBND tỉnh Ninh Thuận sử
dụng làm cơ sở khoa học để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khai
thác, chế biến Titan tại tỉnh.
4.3. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
Kết quả đề tài “Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây măng tây Asparagus
officinali Linn trồng tại Ninh Thuận” đã được chuyển giao cho 01 Công ty TNHH trong
tỉnh ứng dụng sản xuất trà măng tây, hiện là sản phẩm chủ lực của DN, đồng thời DN
cũng đang đầu tư trang thiết bị để sản xuất thương mại một số sản phẩm từ kết quả
của đề tài như trà hòa tan, bột dinh dưỡng, nước uống măng tây,...
4.4. Trong lĩnh vực khoa học xã hội
Một số đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội đã cung cấp luận cứ khoa học phục vụ
công tác chỉ đạo, hoạch định đường lối, chính sách phát triển các lĩnh vực KT-XH của
tỉnh như: Điều tra, khảo sát hiện trạng KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2014
và xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn để phát triển KH&CN giai đoạn 2014-2020; Nghiên
cứu thực trạng và đề xuất giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Ninh Thuận; Địa
danh ở tỉnh Ninh Thuận; Giải pháp quản lý trong thu hút đầu tư tại Ninh Thuận,…
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4.5. Trong lĩnh vực khoa học y dược
Các đề tài nghiên cứu, khảo sát về “Sai sót, sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ninh Thuận”; “Nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Ninh Thuận”; “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc tại xã
Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận”,... là cơ sở để ngành Y tế chỉ đạo, xây dựng,
triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phòng ngừa, điều trị, góp phần đắc lực nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Ninh Thuận trong
thời gian tới.
4.6. Kết quả hỗ trợ DN
Giai đoạn 2015-2016, đã hỗ trợ 50 DN, đơn vị gồm: 19 DN xác lập quyền SHTT,
12 DN tham gia Techmart, 6 DN đăng ký mã số mã vạch, 6 DN áp dụng HTQLCL tiên
tiến, 4 DN tham gia GTCLQG, 02 DN tham gia trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ
tại Thái Nguyên, 01 DN đổi mới công nghệ; hỗ trợ 01 DN tham gia GTCLQG.
4.7. Kết quả tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi
thế so sánh của địa phương
Sở đã tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận thành lập Ban Phát triển sản phẩm đặc thù
của tỉnh, qua đó xác định các sản phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh của địa phương,
cụ thể: tập trung xây dựng 03 nhãn hiệu chứng nhận (Tôm giống, Nước mắm Cà Ná,
Dê); Triển khai dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể táo Ninh Thuận”; quảng
bá cho các sản phẩm đặc thù qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các
cuộc hội thảo khoa học giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng trong sản xuất và chế
biến các sản phẩm đặc thù của tỉnh; nho Ninh Thuận được công nhận sản phẩm nông
nghiệp nổi tiếng năm 2016.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Kết quả về QLNN trong các hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định
công nghệ
Giai đoạn 2015-2016, Sở đã tổ chức thẩm tra công nghệ 10 dự án đầu tư trên địa
bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực công nghệ về chế biến nông - lâm sản, khoáng sản, xử lý
môi trường nước,… Tổ chức khảo sát 46 DN trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác xây
dựng chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Ninh Thuận; tổ chức đoàn khảo sát thực tế về
ứng dụng mô hình Lò đốt rác thải tại Bắc Giang và Hà Nội; khảo sát nhu cầu ứng dụng
và CGCN tại 06 DN trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tư vấn cho 02 DN xây dựng nhu cầu
đổi mới công nghệ. Ngoài ra, đã tổ chức 06 hội thảo và 1 lớp tập huấn về công nghệ
xoay quanh các chủ đề: giới thiệu công nghệ mới vào sản xuất và chế biến các sản
phẩm cây trồng đặc thù của địa phương; giới thiệu lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự
nhiên công nghệ cao; giới thiệu về các lĩnh vực dự án thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ
đổi mới công nghệ quốc gia; giải pháp quản trị hợp nhất nguồn lực DN thông qua ứng
dụng CNTT Ubiz,…; tổ chức 03 đợt học tập kinh nghiệm triển khai hoạt động CGCN hỗ
trợ DN tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.
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5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
Toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở bức xạ. Trong đó, có 01 cơ sở lưu giữ nguồn Cs-137,
17 cơ sở sử dụng máy X-quang y tế, có 36/40 máy đang hoạt động. Giai đoạn
2015-2016, đã tiếp nhận thẩm định và cấp 15 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
chẩn đoán trong y tế; tiến hành 01 đợt kiểm tra định kỳ, 01 đợt thanh tra đối với các
cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ. Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở
bức xạ chấp hành đúng Luật Năng lượng nguyên tử; tham mưu UBND tỉnh di chuyển
nguồn phóng xạ Cs-137 không còn sử dụng của một đơn vị lưu giữ tại kho của Viện
Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt nhằm đảm bảo an toàn; hướng dẫn cho các cơ sở bức xạ
xây dựng kế hoạch ứng phó ở cấp cơ sở theo Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày
08/10/2014 của Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ
và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; phối hợp
với Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tổ chức 01 lớp đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân
viên bức xạ, người phụ trách ATBX.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
- Về hoạt động SHTT: hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 43 lượt DN,
tổ chức, cá nhân (38 hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường, 02 hồ sơ gia hạn văn
bằng bảo hộ, 03 hồ sơ sáng chế); bàn giao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho 26 lượt DN
(22 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thông thường, 02 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp, 02 quyết định gia hạn thời gian bảo hộ nhãn hiệu); phối hợp với Cục SHTT,
Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức 07 lớp tập huấn về kiến thức SHTT cho
DN trên địa bàn tỉnh với các chủ đề: bảo hộ quyền SHTT đối với đặc sản địa phương,
hướng dẫn thủ tục xác lập quyền SHTT, xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng
nhận cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh, quản lý và phát triển CDĐL “Ninh Thuận” cho
sản phẩm nho của tỉnh,...; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Ngày SHTT thế giới
hàng năm, như: treo băng tuyên truyền; thực hiện chuyên mục Tạp chí tuyên truyền về
SHTT trên Đài Phát thanh Truyền hình địa phương, Báo Ninh Thuận,...; xây dựng và
ban hành “Cẩm nang SHTT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1996-2014”.
- Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng lần thứ VIII và lần thứ IX, với tổng số giải pháp đạt giải là 25/76 giải pháp dự thi;
tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, với số giải pháp đạt giải là
7/34 giải pháp dự thi; tổ chức các Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh, với 153 sáng
kiến được công nhận.
7. Về công tác TCĐLCL
- Công tác tiêu chuẩn hóa: thường xuyên rà soát thay thế tiêu chuẩn lỗi thời, cập nhật
và bổ sung 1.239 tiêu chuẩn (trong đó 536 tiêu chuẩn còn hiệu lực) trên các lĩnh vực:
thực phẩm; thiết bị điện, điện tử; đo lường; vật liệu xây dựng; nhiên liệu; cao su; hóa
chất... Cung cấp tiêu chuẩn quốc gia cho các Sở, ngành tham khảo phục vụ công tác
quản lý chuyên môn, thanh kiểm tra, làm căn cứ tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn
áp dụng.
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- Công tác quản lý chất lượng: giai đoạn 2015-2016, tiếp nhận, thẩm tra và cấp
05 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn và 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ
công bố hợp quy đối với các sản phẩm như: ống cống bêtông cốt thép thoát nước,
thép làm cốt bêtông. Chủ trì, phối hợp với các ở, ngành tiến hành thanh, kiểm tra về
chất lượng 296 cơ sở, lấy 70 mẫu SP, HH đánh giá mức chất lượng so với quy chuẩn
kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, kết quả 03 mẫu không đạt chất lượng, chuyển
cơ quan có chức năng xử phạt theo quy định; tổ chức 09 lớp tập huấn, tuyên truyền
các VBQPPL về đo lường; chất lượng SP, HH trên địa bàn các huyện trong tỉnh. Hỗ trợ
03 DN áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ISO 22000:2005,
01 DN tham gia và được trao tặng giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Phối hợp với Viện Năng
suất Việt Nam tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn (gồm 01 lớp về Hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm cho các DN và các cơ quan QLNN trên địa bàn tỉnh; 02 lớp đào tạo cho
07 chuyên gia về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm).
- Chương trình ISO trong cơ quan hành chính công: đến nay, đã hỗ trợ 116 cơ quan
hành chính xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Hàng năm, tổ
chức 01 đợt kiểm tra hoạt động xây dựng HTQLCL. Năm 2015-2016, chủ trì, phối hợp
với chuyên gia tư vấn hoặc tổ chức tư vấn, đánh giá có năng lực tổ chức 20 lớp đào
tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho các cán
bộ công chức thuộc các Sở, ngành, tổ ISO hành chính tỉnh và CBCC các xã, phường,
thị trấn thuộc 07 huyện, TP.
- Hoạt động của Văn phòng TBT: tham dự 04 lượt đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho cán bộ công chức điểm TBT địa phương thuộc
mạng lưới TBT Việt Nam; xây dựng CSDL các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
trong và ngoài nước phục vụ tư vấn và giải đáp cho các DN trên địa bàn tỉnh; duy trì
cập nhập mới các quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ, ngành để các DN, tổ chức, cá nhân
quan tâm và thực hiện tại website http://ninhthuan.tbtvn.org.
- Công tác đo lường: đã chủ trì phối hợp thanh, kiểm tra 26 cuộc tại 333 cơ sở
đối với các lĩnh vực hàng đóng gói sẵn, cột đo xăng - dầu, huyết áp kế,...; phát hiện
21/333 cơ sở vi phạm về đo lường, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt
theo quy định. Thực hiện 01 đợt chuẩn hóa IC chương trình của bộ chỉ thị điện tử cột
đo xăng - dầu trên địa bàn toàn tỉnh (hoàn thành 445/450 cột đo xăng - dầu) nhằm ngăn
ngừa gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng - dầu. Hoạt động này mang lại hiệu
quả cao, được các đơn vị kinh doanh xăng - dầu đồng tình thực hiện; từ tháng 7/2016
đến nay, chưa phát hiện và xử lý đơn vị kinh doanh xăng - dầu vi phạm về đo lường.
- Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm: giai đoạn 2015-2016, đã tiến
hành kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 53.918 PTĐ và mẫu các loại (đạt yêu cầu:
52.899; không đạt yêu cầu: 1.019) của 3.734 cơ sở; được Tổng cục TCĐLCL chỉ định
thực hiện hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác đến F2 phạm vi đo từ 1 mg đến
500 g và M1 phạm vi đo đến 20 kg, bình chuẩn kim loại phạm vi đo đến 1.000 l, cấp
chính xác đến 0,05 (Quyết định số 2342/QĐ-TCĐLCL ngày 17/12/2016) và Văn phòng
Công nhận Chất lượng - Bộ KH&CN (BoA) đánh giá và công nhận mở rộng phạm vi
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hiệu chuẩn máy kéo nén phạm vi đo đến 5000 kN phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005 (Quyết định số 54.2016/QĐ-VPCNCL).
8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Hoạt động thông tin KH&CN: đã triển khai thực hiện Tạp chí KH&CN phát trên Đài
Phát thanh và Truyền hình địa phương (29 số); phát hành 13.000 ấn phẩm KH&CN
(trong đó Bản tin KH&CN 9.500, Thông tin KH&CN 3.500); thực hiện các chuyên trang
KH&CN trên Báo Ninh Thuận (48 chuyên trang); số lượng bài báo khoa học được đăng
tải là 17 bài; tổ chức cấp 25 chứng nhận đăng ký lưu trữ kết quả nhiệm vụ KH&CN.
- Hoạt động thống kê KH&CN: thực hiện 02 cuộc thống kê cơ sở và thống kê tổng
hợp thông tin về KH&CN; 02 cuộc Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN và Điều tra
Nghiên cứu Phát triển KH&CN; tổ chức 02 hội thảo về hướng dẫn báo cáo thống kê
KH&CN cho các tổ chức hoạt động KH&CN cơ sở, công tác đăng ký lưu giữ nhiệm vụ
KH&CN.
- Hoạt động phát triển thị trường công nghệ: tổ chức cho các DN tiêu biểu của
tỉnh tham gia 03 đợt Hội chợ Techmart, tham gia hội thảo Phát triển DN KH&CN tại
TP Hồ Chí Minh.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giai đoạn 2015-2016, tổ chức thực hiện 10 cuộc thanh tra tại 112 tổ chức, thuộc các
lĩnh vực: quy định về đo lường trong lĩnh vực xăng - dầu; đo lường đối với hàng đóng
gói sẵn; ATBX và hạt nhân; đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng
và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; thanh tra
đề tài nghiên cứu khoa học; quy định chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, công bố
tiêu chuẩn áp dụng, việc thực hiện gắn dấu hợp quy trên sản phẩm và việc ghi nhãn
hàng hóa đối với thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em; tiếp nhận và xử lý 05 hồ sơ vi
phạm hành chính với số tiền 4.800.000 đồng.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
- Công tác triển khai đề tài, dự án
+ Triển khai dự án cấp Nhà nước: tổ chức triển khai 03 dự án, trong đó, dự án NTMN
ủy quyền địa phương quản lý về “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng
VietGAP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” đã được nghiệm thu; dự án “Luận cứ và giải
pháp huy động nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh thực
hiện dự án điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” đã hoàn thành
50% khối lượng công việc. Tuy nhiên, chủ nhiệm nhiệm vụ xin dừng thực hiện dự án
theo công văn số 01/ĐTĐL.XH-04/15 ngày 27/10/2016; đang triển khai dự án NTMN
“Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp
vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Ninh Thuận”.
+ Triển khai dự án cấp tỉnh: đang triển khai 02 dự án “Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và
nhân giống phát triển 14 giống Nopal đã được khảo nghiệm tại Ninh Thuận” và “Xây
dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh chế biến thức ăn cho gia súc từ nguyên liệu
cây khoai mỳ, cây bắp tại 2 huyện Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”.
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- Hoạt động phân tích thử nghiệm: phân tích, thử nghiệm mẫu phục vụ một số đơn vị
trong tỉnh, qua đó thu và phân tích được 960 mẫu gồm 5.133 chỉ tiêu.
- Hoạt động chuyển giao KH&CN: giai đoạn 2015-2016, triển khai 51 lớp tập huấn
phổ biến KH&CN; hoàn thành 03 đề án “Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp
1 phải 5 giảm cho cây lúa” trên địa bàn 03 huyện: Thuận Bắc, Ninh Phước, Ninh Sơn;
thực hiện tư vấn, chuyển giao cho UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm 03 dự án “Nhân
rộng mô hình trồng nấm Linh chi”; “Mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi
trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm”; “Xử lý nước thải bún bằng chế phẩm polymer
diệt khuẩn”.
- Hoạt động của Xưởng sản xuất thực nghiệm: đã sản xuất và tiêu thụ 6.500 lít chế
phẩm sinh học EM-T dùng xử lý nước thải, xử lý môi trường chợ, chuồng trại chăn nuôi;
cung cấp 393 gói bột PAC xử lý nước cho các hộ dân; sản xuất 95.500 phôi nấm cho
hộ dân trên địa bàn tỉnh.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
Hoạt động KH&CN cấp huyện, TP trong giai đoạn 2015-2016 đã có những bước phát
triển đáng kể, góp phần giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết của địa phương. Tất cả huyện,
TP thuộc tỉnh đều thành lập Hội đồng KH&CN và đi vào hoạt động mang lại hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học cấp huyện ngày càng được đào tạo và nâng cao
về chất và lượng. Các mô hình dự án triển khai tại các huyện, TP đã bám sát mục tiêu
phát triển KT-XH của các địa phương, phục vụ thiết thực cho đời sống của bà con nông
dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, điển hình như:
- Tại 03 huyện Ninh Phước, Thuận Bắc và Ninh Sơn đã triển khai thực hiện 03 đề án
nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN “Mô hình 1 phải, 5 giảm trên cây lúa” với
quy mô hơn 8.000 ha, tổng vốn triển khai khoảng 143 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn
đối ứng của người dân và vốn từ các chương trình mục tiêu khác của các huyện; vốn
sự nghiệp KH&CN của tỉnh chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 1% cơ cấu vốn của các đề án. Đề án
đã tập huấn kỹ thuật sản xuất cho hơn 2.500 nông dân, lợi nhuận thu được trên 01 ha,
cao hơn sản xuất truyền thống từ 5,3-5,5 triệu đồng.
- Đã hỗ trợ xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong quản lý
hành chính công cho UBND cấp xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện tốt công tác
CCHC, phục vụ nhân dân.
- Hơn 20 tiến bộ kỹ thuật, mô hình hiệu quả đã được tập huấn, chuyển giao ứng
dụng, nhân rộng trên các lĩnh vực về trồng trọt, chăn nuôi, xử lý môi trường,... mang lại
hiệu quả được người dân nhiệt tình ủng hộ.
12. Về các hoạt động liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế
- Giai đoạn 2015-2016, tỉnh đã ký kết và triển khai các Chương trình hợp tác về
KH&CN với các tỉnh, thành như Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, TP Hồ
Chí Minh. Các Chương trình hợp tác tập trung sâu vào những nội dung trong lĩnh vực
tập huấn đào tạo về nhân lực KH&CN, công tác quản lý KH&CN, nghiên cứu chuyển
giao, trao đổi về công nghệ giữa các tỉnh,… Thông qua các Chương trình hợp tác,
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02 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận cùng phối hợp đầu tư, hợp tác thực hiện đề tài
Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò
tót và bò nhà tại Vườn Quốc gia Phước Bình, Ninh Thuận (kinh phí của Lâm Đồng là:
1001,4 triệu đồng, Ninh Thuận là: 928 triệu đồng); 03 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng,
Khánh Hòa cùng phối hợp đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện đề tài
cấp Nhà nước mang tính liên vùng về khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm
tại vùng rừng giáp ranh 03 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa (tổng kinh phí
6.800 triệu đồng); đã mời các chuyên gia CNSH từ Lâm Đồng để tư vấn cho Vườn
Quốc gia Núi Chúa xây dựng phòng nuôi cấy mô,… Liên kết với các Sở KH&CN
63 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện việc trao đổi thông tin về tất cả các lĩnh vực
KH&CN thông qua các báo cáo định kỳ, bản tin KH&CN, các chương trình thông tin thống kê CSDL KH&CN do Bộ KH&CN triển khai.
- Phối hợp đề xuất và triển khai các dự án hợp tác quốc tế, như: dự án Trình diễn
mô hình bảo vệ tài nguyên rạn san hô vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh
Thuận với tổng số vốn 500.000 USD do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
(UNEP) tài trợ; dự án Thí điểm sử dụng đèn LED thay thế các nguồn sáng truyền thống
trong đánh bắt thủy, hải sản do Quỹ Môi trường toàn cầu Liên hợp quốc tại Việt Nam
(UNDP-GEF SGP) tài trợ; dự án Loại bỏ các chất dinh dưỡng trong nước thải nuôi trồng
thủy sản thông qua vi tảo để sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học cho sự
bền vững môi trường tại Ninh Thuận là dự án hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học giữa
Việt Nam và Bỉ do Vương quốc Bỉ tài trợ, Viện Khoa học, công nghệ và quản lý môi trường
(Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh), Đại học Liège (Vương quốc Bỉ) và Sở KH&CN
phối hợp thực hiện tại Trung tâm Giống thủy sản cấp I của tỉnh; phối hợp với Viện Hàn
lâm KH&CN Việt Nam và Công ty KOKUSAI KOGYO của Nhật để khảo sát thực trạng
và tìm kiếm nguồn tài trợ của Nhật cho việc ứng dụng các công nghệ ứng phó hạn hán
tại tỉnh.
- Tổ chức nhiều Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề có sự tham gia của các
chuyên gia nước ngoài từ Pháp, Đức, Nhật, Malaysia, Thái Lan, Nga, Nhật, Bỉ,… về
nghiên cứu lai tạo giữa bò rừng và bò nhà, phát triển nghề trồng nho và sản xuất vang
nho, sử dụng bentonite và công nghệ nano để giảm thiểu tác hại, ảnh hưởng của hạn
hán,... Qua đó, các đơn vị của tỉnh đã tiếp thu được nhiều kết quả nghiên cứu mới ở
nước ngoài và mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học.
- Ngoài ra, thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, đã cử đi đào tạo về
an toàn hạt nhân tại Hungary theo Chương trình của IAEA, đào tạo về quản lý KH&CN
ở Trung Quốc và Hungary, về năng lượng tái tạo ở Đức.
13. Về hoạt động Quỹ KH&CN
- Quỹ Phát triển KH&CN sẽ góp phần đổi mới cơ chế tài chính, làm cho hoạt động
KH&CN đa dạng hơn và huy động được vốn xã hội đầu tư cho phát triển KH&CN là nhu
cầu cần thiết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của tỉnh
như: điều kiện về nhân lực, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành của Quỹ, điều kiện về
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nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước,... nên đến
nay Ninh Thuận chưa thành lập Quỹ Phát triển KH&CN.
- Số lượng Quỹ phát triển KH&CN của DN được thành lập tại địa phương: 01 DN.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
Ngành KH&CN thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm
vụ của Nghị quyết Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh đề ra, nhất là đã cơ
bản tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các VBQPPL nhằm đổi mới toàn diện
hoạt động của ngành KH&CN, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho KH&CN phát
triển; hoạt động KH&CN đã tập trung có trọng tâm, trọng điểm góp phần phục vụ phát
triển KT-XH của tỉnh. Giai đoạn 2015-2016, các mục tiêu kế hoạch KH&CN đã cơ bản
được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong phục vụ phát triển KT-XH đạt vượt cao,
như: số lượng DN được hỗ trợ về KH&CN tăng qua từng năm; số lượng đề tài, dự án
chuyển giao kết quả để ứng dụng vào thực tiễn ngày càng nhiều. Hoạt động nghiên cứu
khoa học đã tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào phục vụ các chương trình phát triển
KT-XH quan trọng của tỉnh như Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền
vững, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết 30a, bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực QLNN, góp phần khai thác tiềm năng,
lợi thế và phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Công tác chuyển giao, ứng dụng
các kết quả nghiên cứu, tiến bộ KH&CN đã góp phần thiết thực trong nâng cao năng
lực sản xuất giống tại chỗ, cung ứng đa dạng nguồn giống, nhất là trong lĩnh vực giống
thủy sản, nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất, phục vụ phát triển KT-XH khu
vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào DTTS,... Hoạt động QLNN và hỗ trợ DN về
KH&CN đã góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế của
các DN trên địa bàn tỉnh, thông qua các hoạt động thanh, kiểm tra đã hạn chế tình trạng
sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống gian lận thương
mại, bảo vệ quyền lợi cho các DN sản xuất - kinh doanh chân chính.
2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân
2.1. Khó khăn, tồn tại
- KH&CN chưa thật sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh. Cơ chế phối hợp trong quản
lý KH&CN giữa các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh vẫn còn bất cập, nhất là rất ít đề
xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN để phục vụ cho ngành, địa phương; Một số đề tài, dự
án thực hiện chậm tiến độ; sau khi nghiệm thu còn chậm hoặc chưa được ứng dụng,
nhân rộng vào sản xuất và đời sống.
- Tiềm lực KH&CN còn yếu kém cả về nguồn nhân lực nghiên cứu và quản lý KH&CN.
Cơ sở vật chất đầu tư trang bị cho các tổ chức hoạt động KH&CN còn ít về số lượng và
kém về chất lượng. Chưa có DN KH&CN. Số lượng, quy mô DN sản xuất công nghiệp
trên địa bàn tỉnh nhỏ, lẻ và sự quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ còn hạn chế. Kinh
phí Nhà nước đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN còn quá thấp.
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2.2. Nguyên nhân
- Công tác tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch
của UBND tỉnh về phát triển KH&CN chưa sâu rộng và hiệu quả. Một số Sở, ngành,
huyện, TP vẫn còn lúng túng trong chỉ đạo hoạt động đối với lĩnh vực KH&CN; cơ chế
quản lý KH&CN đang trong giai đoạn hoàn thiện; cán bộ quản lý KH&CN còn ít và chưa
đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp huyện, TP; sự gắn kết giữa kế hoạch hoạt động của các
ngành, huyện, TP đối với công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa
thường xuyên và đều khắp.
- Xuất phát điểm về trình độ KH&CN của tỉnh ở mức trung bình thấp so với cả nước.
Trình độ công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa
học, DN sản xuất - kinh doanh còn thấp và lạc hậu so với nhu cầu phát triển; đội ngũ
cán bộ chuyên trách làm khoa học kỹ thuật còn ít, chưa có cán bộ KH&CN đầu ngành.
- Huy động nguồn vốn xã hội hóa chưa nhiều; đầu tư cho phát triển KH&CN chủ yếu
là từ nguồn vốn ngân sách, mức đầu tư còn thấp nhưng triển khai dàn trải, chưa có
trọng tâm, trọng điểm nên chưa đủ lực để tạo nên những đột phá trong nghiên cứu và
triển khai; các DN ít hoặc không quan tâm đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, triển khai
ứng dụng KH&CN vào DN mình.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Định hướng
Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển
KT-XH; nâng cao nhận thức cho cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng DN và người dân trong sự nghiệp phát triển
KH&CN. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động KH&CN theo hướng cần được
ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên
đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
Đẩy mạnh phát triển, làm cho KH&CN thực sự là động lực để nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng thực
hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH và các Nghị quyết, đề án của tỉnh giai đoạn
2016-2020.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tài chính và cơ chế tự chủ của các tổ chức
KH&CN công lập
Tiếp tục thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN và áp dụng cơ chế khoán kinh
phí đến sản phẩm cuối cùng theo quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của tỉnh có sử
dụng ngân sách Nhà nước; triển khai có hiệu quả các Quyết định của UBND tỉnh đã ban
hành và tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của tổ
chức KH&CN công lập và đơn vị sự nghiệp công lập đạt hiệu quả.
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
a. KHXHNV: cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp khả thi phục vụ thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, phát triển KT-XH của
tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); bảo tồn, phát huy các giá
trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh; phát triển du lịch bền vững.
Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh thực hiện đạt chỉ số CCHC nằm trong top 15-20 tỉnh/TP
đứng đầu cả nước; đạt chỉ số năng lực cạnh tranh nằm trong nhóm 15 tỉnh/TP có vị trí
xếp hạng cao của cả nước; đạt trên 80% về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với
sự phục vụ của cơ quan hành chính và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp
trên lĩnh vực giáo dục, y tế.
b. Khoa học tự nhiên: nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong quản lý tổng hợp đới bờ,
tài nguyên, môi trường biển nhằm phát triển kinh tế biển; điều tra, đánh giá về đa dạng
sinh học, tài nguyên thiên nhiên tại địa phương phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác
bền vững, phát triển KT-XH miền núi; nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, hiện tượng
khí tượng - thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp
giám sát các điều kiện về môi trường đối với các dự án đầu tư.
c. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Nghiên cứu ứng dụng và CGCN cao vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn
2016-2020, đảm bảo tỷ trọng giá trị ứng dụng công nghệ chiếm 20-25% tổng giá trị sản
xuất nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020; hỗ trợ, tạo điều kiện hình thành tại tỉnh từ
2-3 DN phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/10/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
- Tập trung đẩy mạnh chuyển giao và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ
KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và
giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH miền núi.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng (sử dụng nhiều nước),
thử nghiệm các giống cây trồng mới (sử dụng ít nước) để thích ứng với điều kiện biến
đổi khí hậu của tỉnh; lựa chọn và du nhập các công nghệ mới, hiện đại trong sản xuất
cây trồng, vật nuôi phù hợp với tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu tuyến nối mạng liên thông
các hệ thống công trình thủy lợi nhằm quản lý nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm,
hiệu quả.
- Thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh: nghiên cứu và ứng dụng về
giống, quy trình canh tác, nuôi trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến,... các sản
phẩm đặc thù, như: nho, táo, tỏi, măng tây, nha đam, dê, cừu, tôm giống, muối, nước
mắm,... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển
các sản phẩm đặc thù của tỉnh theo chuỗi giá trị.
d. Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ: nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến đối với
các sản phẩm nông, lâm, thủy sản lợi thế của địa phương; nghiên cứu chế tạo, cải tiến
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các loại vật tư, máy móc, thiết bị, vật liệu mới sử dụng trong nông nghiệp; phát triển và
nhân rộng mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo ở tỉnh; ứng dụng và chuyển giao các
giải pháp công nghệ nằm khắc phục suy thoái và sự cố môi trường, ứng phó biến đổi
khí hậu, phòng tránh thiên tai.
e. Lĩnh vực CNTT: phát triển và ứng dụng CNTT đồng bộ, sâu rộng, an toàn, bảo
mật, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và phát triển KT-XH, nhất
là nâng cao năng lực QLNN, về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, quản
lý hạ tầng kỹ thuật ngầm và giao thông đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
f. Lĩnh vực khoa học y - dược: nghiên cứu ứng dụng thành tựu KH&CN, các giải pháp
nâng cao năng lực, hiệu quả trong khám, điều trị bệnh; sản xuất thuốc từ dược liệu
trong tỉnh và thuốc y học cổ truyền, ứng dụng công nghệ đồng vị phóng xạ trong y tế.
2.3. Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ DN về KH&CN
Triển khai đạt hiệu quả cao Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 về
Quy định chế độ hỗ trợ cho các DN, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020. Trong đó, phấn đấu tốc độ đổi mới công
nghệ, thiết bị đạt 12-15%/năm.
2.4. Huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển KH&CN
a. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển KH&CN đến năm 2020: đạt ít nhất
340 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 86 tỷ đồng (kinh phí sự nghiệp 74 tỷ đồng
và kinh phí đầu tư phát triển 12 tỷ đồng). Thực hiện huy động nguồn đầu tư từ xã hội
hóa thông qua các thành phần kinh tế, nhất là DN; tăng cường vận động, thu hút nguồn
vốn viện trợ phi Chính phủ (NGO) đầu tư lĩnh vực khoa học nông nghiệp, môi trường,
biến đổi khí hậu,... Tích cực đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước nhằm
tranh thủ nguồn vốn của TW đầu tư cho tỉnh; nguồn ngân sách tỉnh ưu tiên đầu tư để
thực hiện các chương trình trọng điểm của ngành KH&CN, nhất là đầu tư phát triển
tiềm lực KH&CN.
b. Phát triển nguồn nhân lực và tổ chức KH&CN: đầu tư nâng cấp các Trung tâm hoạt
động KH&CN thuộc các Sở, ngành trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia và nhân lực KH&CN
đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng; hỗ trợ, tạo điều kiện để
chuyển đổi và công nhận từ 2-3 DN KH&CN; 2-3 DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao; phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; có chính sách tiếp tục sử dụng cán
bộ KH&CN trình độ cao đã hết tuổi lao động có tâm huyết và còn sức khỏe làm công
tác nghiên cứu khoa học; có chính sách thuê, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia cao
cấp trong và ngoài nước về làm việc, CGCN và tham gia thực hiện các chương trình,
đề án KH&CN của tỉnh.
2.5. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập về KH&CN
Tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương trong nước, các tổ chức KH&CN
TW để tiếp nhận các kết quả nghiên cứu, các công nghệ có giá trị sử dụng lớn, mang
lại hiệu quả cao cho phát triển sản xuất trong tỉnh; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế,
các nước trong khu vực để hợp tác nghiên cứu; chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin
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về các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về KH&CN của Chính phủ, Bộ, ngành, các
viện nghiên cứu để đề xuất triển khai các hợp phần công việc phù hợp trên địa bàn
tỉnh; xây dựng các chương trình, dự án KH&CN để đề xuất tài trợ, hỗ trợ thông qua các
chương trình hợp tác quốc tế của TW.
2.6. Hoạt động KH&CN phục vụ QLNN
Đẩy mạnh CCHC, cải tiến các phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả các
hoạt động QLNN trong các lĩnh vực: TCĐLCL; SHTT; thẩm định công nghệ; ATBX; công
tác thanh, kiểm tra.
2.7. Thí điểm tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống
đổi mới
Nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN trên địa
bàn tỉnh theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới. Trong đó DN đóng vai trò trung tâm của
hoạt động đổi mới; các tổ chức KH&CN tạo nguồn cung giải pháp KH&CN, cơ quan
QLNN kiến tạo môi trường chính sách, thúc đẩy liên kết đổi mới, hỗ trợ DN đáp ứng
yêu cầu đổi mới.
3. Các nhóm giải pháp thực hiện
3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của KH&CN, nâng
cao trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và DN trong phát triển KH&CN
Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về các cơ chế chính sách của Nhà nước và của
tỉnh về KH&CN, làm cho các Sở, ngành và địa phương nhận thức sâu sắc về vai trò
KH&CN. Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN trong các quy
hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm của đơn vị; chỉ đạo thực hiện đề
xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN nhằm đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào phục vụ
thiết thực và hiệu quả trong sản xuất, đời sống; nâng cao nhận thức DN về phát triển
KH&CN, đặc biệt đổi mới công nghệ là nhân tố quyết định nâng cao năng suất, chất
lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm.
3.2. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động của TW, tỉnh và các nguồn
vốn xã hội hóa để bảo đảm tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển KH&CN. Ưu tiên
đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Bảo đảm các
nhiệm vụ KH&CN sau khi nghiệm thu được ứng dụng, nhân rộng vào sản xuất và đời
sống đạt hiệu quả cao.
3.3. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các tổ chức KH&CN và phối hợp có hiệu quả
giữa các ngành, địa phương trong tỉnh
Tiếp tục hợp tác, liên kết tốt với các tổ chức KH&CN và chuyên gia đầu ngành có uy
tín trong nước nhằm hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ KH&CN góp phần khắc phục những
hạn chế về nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh. Ban hành cơ chế phối hợp liên ngành và
UBND các huyện, TP triển khai đồng bộ việc đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN
và triển khai ứng dụng, nhân rộng mô hình đạt hiệu quả vào phục vụ công tác QLNN,
sản xuất và đời sống của địa phương.
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3.4. Triển khai nhiệm vụ KH&CN theo chương trình KH&CN trọng điểm
Xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và CGCN cao vào sản
xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 nhằm tập trung đầu tư có trọng điểm để giải
quyết các vấn đề bức thiết.
3.5. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý KH&CN
của tỉnh theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới
Chọn từ 2-3 DN phù hợp, đóng vai trò trung tâm của hoạt động đổi mới, DN đề xuất
nhu cầu, nhiệm vụ KH&CN; cơ quan QLNN - Sở KH&CN kiến tạo môi trường, có cơ chế
hỗ trợ, tuyển chọn tổ chức KH&CN nghiên cứu phù hợp, thúc đẩy liên kết với DN để tạo
nguồn cung cấp các giải pháp KH&CN đáp ứng yêu cầu đổi mới của DN.
PHẦN III - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị Bộ KH&CN hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 20NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành TW (khóa XI) về phát triển KH&CN phục
vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội
nhập quốc tế, cụ thể: cách tính các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) hoạt động KH&CN
đóng góp tăng trưởng kinh tế, để thống nhất trên toàn quốc.
2. Kiến nghị Bộ KH&CN tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định chuyên ngành
KH&CN theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về Quy định cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời ban hành Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Kiến nghị Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định
cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
4. Kiến nghị Bộ KH&CN tham mưu Chính phủ sớm bổ sung, sửa đổi ban hành Nghị
định thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về DN KH&CN, lý do Sở
KH&CN địa phương, nơi DN đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận
DN KH&CN, thì tính pháp lý và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khó thực hiện được.
5. Kiến nghị Bộ KH&CN nghiên cứu hướng dẫn, ban hành các định mức kinh tế kỹ
thuật để thực hiện: Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm
vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước, nhằm đổi mới toàn bộ cơ chế lập, thẩm
định, phê duyệt dự toán, thanh, quyết toán kinh phí các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh;
Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/12/2015 về Quy định khoán
chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước.
6. Kiến nghị Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét bổ sung, sửa đổi Thông tư
liên tịch số 29/2014/TTLT-BKH&CN-BNV ngày 15/10/2014 như: chuyển Trung tâm Kỹ
thuật TCĐLCL trực thuộc Chi cục TCĐLCL thành trực thuộc Sở KH&CN để thuận tiện
trong việc quản lý, chỉ đạo.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH PHUÙ YEÂN VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu
Tham mưu và ban hành Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên từ nay đến 2020
và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai xây dựng Đề án phát triển thị trường và DN
KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng thời hướng dẫn các ngành, địa phương
xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 02/7/2013 của
UBND tỉnh và triển khai thực hiện tại ngành và cấp mình.
Phụ lục 1: Thống kê các văn bản QPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND, ngày 26/10/2015 về việc ban hành Quy
định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

2

Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND, ngày 26/10/2015 Quy định tuyển chọn,
giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử
dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

3

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND, ngày 26/11/2015 Quy định QLNN về lĩnh
vực ATBX, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

4

Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 Quy định quản lý các
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tại Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

5

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy
định kiểm tra, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm UBND tỉnh Phú Yên
vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Phú Yên

6

Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy
định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

7

Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy
định về định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng
ngân sách Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý

UBND tỉnh Phú Yên

8

Quyết định số 2607/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 về Chiến lược KH&CN đến
2020 tầm nhìn đến 2030

UBND tỉnh Phú Yên

9

Quyết định số 978/QĐ-UBND, ngày 12/5/2016 về việc thành lập Trung tâm
Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên trực thuộc Sở KH&CN

UBND tỉnh Phú Yên

10

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND, ngày 01/02/2016 về việc ban hành quy
định về quản lý và thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn
tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên
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2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Hệ thống tổ chức bộ máy Sở KH&CN
- Các phòng chức năng của Sở: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Kế hoạch - Tài chính,
Quản lý Khoa học, Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, Quản lý Chuyên ngành.
- Các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục TCĐLCL; Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL; Trung tâm
Ứng dụng và CGCN; Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.
2.2. Nguồn lực: CBCCVC và hợp đồng lao động của Sở KH&CN bao gồm các đơn
vị trực thuộc hiện có 93 người.
- Về trình độ chuyên môn: có 01 người đang tham gia nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ,
16 người có trình độ thạc sỹ, 56 người có trình độ đại học.
- Về trình độ QLNN: 01 người chuyên viên cao cấp, 27 người chuyên viên chính,
trong đó đang hưởng ngạch chuyên viên chính 09 người.
- Về trình độ lý luận chính trị: 17 người cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 02 đang
học; 08 người trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 05 đang học.
2.3. Tình hình hoạt động KH&CN cấp huyện và các ngành cấp tỉnh
Hoạt động KH&CN cấp huyện đã có nhiều tiến bộ, đi vào quy cũ; số lượng tổ chức,
cá nhân tham gia nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phục vụ cho nhu cầu của
ngành và địa phương ngày càng nhiều; một số đề tài, dự án triển khai có hiệu quả góp
phần tích cực phát triển KT-XH của địa phương và ngành. Tuy nhiên, quy mô đề tài, dự
án nhỏ và việc tham gia của các đơn vị hoạt động KH&CN còn hạn chế, nên hoạt động
KH&CN cấp huyện chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn địa phương.
+ Tổ chức bộ máy cấp huyện: trong tập thể lãnh đạo UBND cấp huyện có sự phân
công 01 PCT UBND cấp huyện phụ trách chỉ đạo hoạt động KH&CN; chức năng hoạt
động KH&CN cấp huyện nằm trong Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, trong đó có phân
công lãnh đạo Phòng phụ trách công tác QLNN về KH&CN cấp huyện. Biên chế chuyên
trách QLNN cấp huyện chưa bố trí, hầu hết là hợp đồng lao động.
+ Hoạt động QLNN về KH&CN cấp huyện: công tác QLNN hoạt động nghiên cứu
ứng dụng và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từng bước đi vào nề nếp,
việc tổ chức xét duyệt, triển khai và nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học cơ bản đúng
quy định.
- Đánh giá, thống kế số liệu về tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo
nguồn nhân lực.
Tiềm lực các đơn vị sự nghiệp KH&CN được quan tâm đầu tư. Trong đó, đã đầu tư
cho Trung tâm Ứng dụng và CGCN với tổng mức 14,585 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban, ngành, các
trường cao đẳng và đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng và phát triển
KH&CN phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.
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Về nguồn nhân lực: Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 07-CTr/TU
ngày 26/4/2016 về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, thu hút nguồn
nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. Công tác xây dựng đội ngũ CBCCVC
mà trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng gắn với tuyển dụng, thu hút trí thức, quy hoạch, bố
trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC được đẩy mạnh; trình độ, năng lực đội ngũ
CBCCVC được nâng lên, cơ bản đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới. Tỉnh đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ; thu hút 40 người.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học
Kinh phí sự nghiệp KH&CN được UBND tỉnh bố trí đảm bảo mức TW giao. Tổng kinh
phí sự nghiệp bố trí năm 2015-2016 là 34.037 triệu đồng, trong đó vốn chi cho nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ là 20.455 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 60,1%.
3.2. Về tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển (nêu tên các dự án cụ thể)
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng
Kinh phí
Đầu tư phát triển
Năm

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí thực hiện

TW
thông báo

Thực hiện

TW
thông báo

Thực hiện

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

2015

10.000

10.000

16.579

16.629

10.000

15.118

2016

9.070

9.070

17.240

17.240

9.070

17.240

Tổng cộng

19.070

19.070

33.819

33.869

19.070

32.358

Tổng số
kinh phí
đầu tư
của xã
hội (ngoài
ngân
sách)

4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
Tập trung đánh giá kết quả đạt được, qua đó nêu bật sự đóng góp của KH&CN trong
2 năm qua trong các lĩnh vực, cụ thể:
4.1. Trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đã tập trung nghiên cứu triển khai chương trình CNSH, đa dạng hóa đối tượng, xây
dựng các mô hình nuôi trồng nông, lâm, thủy sản bền vững và thân thiện môi trường,
góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất - kinh doanh,
cải thiện môi trường sinh thái. Đặc biệt, đã nghiên cứu thành công việc tuyển chọn
giống sắn, lúa chất lượng cao phù hợp với thổ nhưỡng Phú Yên, cụ thể giống sắn
KM-419 đạt 35-55 tấn/ha, chất lượng bột 28-31%; ước tính năng suất bình quân lên
10 tấn/ha, giá trị tăng thêm 17 triệu đồng/ha; giống lúa PY1, PY2 với thời gian sinh
trưởng tương đối ngắn, có khả năng chống đổ tốt, ít nhiễm sâu, bệnh, thích ứng rộng,
năng suất cao (70-85 tạ/ha), có nhiều đặc tính tốt phù hợp với thổ nhưỡng Phú Yên,
cả hai dòng lúa trên đều được phép bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh. Đưa vào
sản xuất đại trà 03 giống lúa lai: Nam ưu 1202, Xuyên Hương 178 và ZZD001 có khả
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năng thích nghi rộng và chống chịu sâu, bệnh tốt, năng suất cao hơn lúa thuần từ
15-30%, thâm canh tốt, có thể đạt năng suất bình quân 80-120 tạ/ha. Ngoài ra, ứng
dụng thành công mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu với sản lượng ước đạt
50 tấn/năm, từng bước hình thành làng nghề mới, sản phẩm mới góp phần nâng cao
thu nhập người dân.
4.2. Trong công nghiệp, xây dựng, giao thông
Đã có sự quan tâm đầu tư thực hiện, trong đó đã tổ chức nghiên cứu thực hiện đề
tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các công trình sử dụng ngân
sách Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý”. Kết quả thống kê 854 công trình triển khai
giai đoạn 2011-2015, hơn 79,4% chậm tiến độ, 7,5% đúng tiến độ và 4,1% vượt tiến
độ. Qua nghiên cứu đã tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng và đề
xuất các giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành công trình, góp phần quản
lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư và phát triển KT-XH.
4.3. Trong y tế, giáo dục
Đã triển khai thực hiện một số đề tài, dự án có giá trị thực tiễn về y tế và giáo dục.
+ Trong lĩnh vực y tế, đã triển khai thực hiện đề tài “Ứng dụng thang điểm Grace,
Pursuit và nồng độ Protein phản ứng C trong tiên lượng ngắn hạn ở bệnh nhân hội
chứng mạch vành cấp và đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng điều
trị nhóm bệnh này”. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu là sự kết hợp
nồng độ CRP huyết thanh vào các thang điểm Grace, Pursuit sẽ cải thiện giá trị tiên
lượng trong hội chứng mạch vành cấp của từng thang điểm. Có thể áp dụng phương
pháp phân tầng nguy cơ này ở tất cả các bệnh viện, đặc biệt là những cơ sở còn chưa
triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật hiện đại. Ngoài ra, đối với các cơ sở ứng dụng
kết quả nghiên cứu là xây dựng phác đồ điều trị bệnh giúp bác sỹ điều trị có khả năng
tiên lượng bệnh tốt hơn, chọn lựa biện pháp điều trị thích hợp ngay từ lúc bệnh nhân
mới nhập viện.
+ Trong giáo dục, đã triển khai đề tài nghiên cứu “Xây dựng ngân hàng đề thi điện
tử giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020”. Qua nghiên cứu đã xây
dựng được phần mềm CSDL ngân hàng đề thi, kiểm tra, và đáp án giáo dục phổ thông
cấp trung học từ lớp 6 đến lớp 12, với 2.280 bộ đề thi được xáo trộn để hình thành
11.056.375 đề thi. Đặc biệt, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ”
qua nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình quản lý văn bằng chứng chỉ cả về nội dung và
hình thức theo hướng hiện đại, tiện dụng, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động
quản lý giáo dục, góp phần tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH; công bố
thông tin bằng cấp, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử công khai, minh bạch hoạt
động đào tạo và cấp văn bằng chứng chỉ của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục;
giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp văn bằng, chứng
chỉ một cách thuận lợi; hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp văn bằng
chứng chỉ.
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4.4. Kết quả hỗ trợ DN đặc biệt là các DN vừa và nhỏ
Đã hỗ trợ 10 DN trong hoạt động ứng dụng KH&CN, trong đó đề tài “Nghiên cứu ứng
dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK nhả chậm theo chu kỳ tăng trưởng của cây
trồng” với mục tiêu là làm chủ được dây chuyền công nghệ sản xuất; quy trình sử dụng
phân bón hỗn hợp NPK vi lượng nhả chậm theo chu kỳ sinh trưởng cho 02 cây chủ lực
của tỉnh là mía và cà phê, tiết kiệm, tăng năng suất, giảm ô nhiễm môi trường; dự án
“Sản xuất thử nghiệm nuôi tôm chân trắng thâm canh bằng công nghệ Biofloc tại Phú
Yên” với mục tiêu xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng thâm canh bằng công nghệ
Biofloc, với tổng diện tích nuôi 2.400 m2 và tạo ra 40,8 tấn sản phẩm tôm nguyên liệu
sạch với cỡ tôm 70 con/kg, năng suất 42,5 tấn/ha.
4.5. Kết quả tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi
thế so sánh của địa phương
Đã lựa chọn 2-3 sản phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương mà KH&CN tập trung
hỗ trợ, đầu tư phát triển là tôm hùm, phân bón và dược phẩm.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Kết quả về QLNN trong các hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định
công nghệ
- Thẩm định công nghệ dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 01); 02 dự án đầu tư sản xuất vàng, 01 dự án chỉnh trị
lòng chảy sông Ba.
- Tổ chức đánh giá thẩm định và cấp giấy xác nhận 02 đề tài không sử dụng ngân
sách Nhà nước cho 02 đơn vị; triển khai thực hiện khảo sát trình độ công nghệ sản xuất
tại 90 DN trên địa bàn tỉnh.
- Thẩm định và cấp chứng nhận DN KH&CN cho Công ty TNHH TM và SX Hoàng
Long Vina.
5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh và phối hợp
tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, thẩm định, gia hạn và cấp mới giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
trong chẩn đoán y tế cho 36 cơ sở y tế. Tổ chức kiểm tra ATBX 62 thiết bị X-quang tại
29 cơ sở trên địa bàn tỉnh.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
- Thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết về SHTT. Phối hợp với Cục SHTT tổ chức
lớp tập huấn Đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu cho hơn 60 đại biểu trên địa bàn
tỉnh; số lượng các nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng
chế, CDĐL đăng ký là 125 và được cấp văn bằng bảo hộ hàng hóa trong 2 năm là 99.
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7. Về công tác TC đo lường chất lượng
- Chủ trì kiểm tra đo lường đối với 96.514 PTĐ tại 60 cơ sở trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn 04 cơ sở đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm nước trái cây lên men,
tinh dầu và cà phê; 02 cơ sở công bố TCCS; hỗ trợ 02 DN được cấp chứng nhận đạt
tiêu chuẩn quốc tế về các hệ thống quản lý, công nghệ tiên tiến ISO 9001:2008.
8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Đã phát hành 03 ấn phẩm thông tin, gồm: Bản tin Khoa học và Kinh tế
12 số/năm với số lượng 520 bản/số, Tập san Thông tin KH&CN 4 số/năm với số lượng
350 tập/số; Bản tin TBT - Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 06 số/năm với
200 quyền/số; phối hợp với Đài Truyền hình và Phát thanh tỉnh phát 9 số mới/năm và
10 số phát lại/năm (01 tháng/lần).
- Phối hợp tổ chức sự kiện kết nối cung - cầu thị trường công nghệ Khu vực Duyên
hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Phú Yên, có gần 200 quy trình, công nghệ,
sản phẩm và kết quả nghiên cứu của 60 đơn vị trong nước và quốc tế trưng bày, giới
thiệu tại 70 gian trình diễn.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đã triển khai thanh tra 185 lượt cơ sở trên toàn tỉnh, phát hiện và xử lý 41 vụ vi phạm,
tổng số tiền phạt là 300,350 triệu đồng. Hàng năm tiến hành đợt thanh tra chuyên đề
theo chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
Đã triển khai 09 dự án (05 cấp quốc gia và 04 cấp tỉnh) góp phần phát triển KT-XH,
bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân tại một số địa bàn.
- Triển khai 16 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, bước đầu đã đem lại kết quả ứng dụng
khoa học hữu ích. Qua đó từng bước tiến lên làm chủ nhiều quy trình công nghệ sản
xuất cây giống nuôi cấy mô và quy trình kỹ thuật sản xuất bằng công nghệ giâm hom
trong lĩnh vực lâm nghiệp, dược liệu và các loại hoa, như bạch đàn, keo lai, ba kích;
chuối, môn sáp; lan Kim tuyến, phong lan, cúc, cát tường, lay ơn,...
- Đẩy mạnh công tác triển khai nhân rộng các đề tài, dự án KH&CN vào đời sống,
sản xuất; tư vấn chuyển giao các hoạt động KH&CN đến các huyện, thị xã, TP sản xuất
các loại giống cây sạch bệnh cung cấp cho người trồng.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
- Cơ chế chính sách về lĩnh vực KH&CN từng bước được đổi mới, trong đó tập trung
đổi mới khâu xác định và quản lý các nhiệm vụ KH&CN; tăng cường chuyển đổi các tổ
chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo
quy định; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thúc đẩy hình thành Quỹ phát triển
KH&CN của DN.
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- Công tác xét duyệt, thẩm định kinh phí các đề tài, dự án bắt đầu thực hiện năm 2016
được thực hiện đúng quy định mới.
- Công tác QLNN trên các lĩnh vực công nghệ, ATBX, đo lường chất lượng hàng hóa
được triển khai tích cực; hoạt động TCĐLCL đã tập trung vào việc kiểm định và phối
hợp công tác thanh, kiểm tra đạt kết quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả QLNN tại
địa phương.
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân
2.1. Khó khăn, tồn tại
- Tuy đạt được những kết quả nhất định, nhưng nhìn chung hoạt động KH&CN tỉnh
chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương, nhất là phục vụ cho
việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; việc huy động
nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước vào hoạt động KH&CN còn hạn chế; chưa thành
lập được Quỹ phát triển KH&CN tỉnh; Quỹ phát triển KH&CN của DN còn khiêm tốn.
- Số lượng đề tài, dự án KH&CN lựa chọn, xét tuyển có quy mô lớn, mang tính đột
phá trong phát triển KT-XH còn ít.
- Công tác QLNN về KH&CN ở các đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất… có mặt còn
lúng túng, yếu kém.
- Các DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh và dịch vụ chưa chú trọng đầu tư nghiên cứu
khoa học, ứng dụng tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm.
2.3. Nguyên nhân
* Nguyên nhân chủ quan
- Nhận thức về nghiên cứu ứng dụng và phát triển KH&CN ở một số cấp, ngành, DN
và nhân dân chưa đầy đủ. Công tác thông tin, tuyền truyền và vận động nhân dân nhân
rộng các mô hình có hiệu quả ở một số địa phương chưa chú trọng.
- Một số ngành, địa phương chỉ đạo, điều hành và tham mưu triển khai, chuyển giao
ứng dụng kết quả của đề tài, dự án sau nghiệm thu chưa tập trung, thiếu liên tục, chưa
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm dẫn đến một số đề tài, dự án ứng dụng chưa đi vào thực
tế đời sống.
- Chưa có cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động nguồn lực, lồng ghép
chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh để triển khai, nhân rộng các kết quả
nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.
* Nguyên nhân khách quan
Xuất phát điểm kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trình độ công nghệ của tỉnh
thấp; thị trường KH&CN của tỉnh chưa phát triển; nhiều chủ trương, chính sách KH&CN
mới thay đổi và triển khai ứng dụng, cụ thể hóa các văn bản mới của TW còn lúng túng,
chưa kịp thời.
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PHẦN II - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-2020
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính
quyền, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức,
hoạt động KH&CN.
3. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, sử dụng và trọng dụng
cán bộ KH&CN.
4. Triển khai các định hướng, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng nghiên cứu có trọng điểm, ưu tiên một số lĩnh vực
có lợi thế tại địa phương, lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn, nông dân; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu KHXHNV phục vụ phát triển
KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mục đích công cộng; ưu tiên phát triển một số
công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ liên ngành; đẩy mạnh ứng dụng, phát
triển KH&CN trong các ngành, lĩnh vực, địa phương.
5. Phát huy và tăng cường tiềm lực KH&CN
Xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức KH&CN của tỉnh phù hợp với các mục tiêu,
định hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện cơ chế
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, trong đó tập trung đầu tư phát
triển một số đơn vị hoạt động khoa học như: Trung tâm Ứng dụng và CGCN, Trung tâm
kỹ thuật TCĐLCL, Trung tâm Giống kỹ thuật cây trồng và vật nuôi, Trung tâm CNTT Truyền thông,... Thúc đẩy hình thành DN KH&CN.
6. Phát triển thị trường KH&CN
Triển khai đề án phát triển thị trường KH&CN. Ban hành chính sách hỗ trợ, tài trợ
cho các thành phần kinh tế chủ động liên kết, hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng
KH&CN vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của SP, HH trên thị trường;
Phát triển hạ tầng thông tin và thống kê KH&CN theo hướng hiện đại; phát triển hệ
thống CSDL về công nghệ, chuyên gia công nghệ.
7. Về hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN
Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu
chung với các tổ chức KH&CN, Viện nghiên cứu, Trường đại học trong và ngoài tỉnh,
nhất là các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,... Trong đó chú trọng hợp tác, liên kết
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN mang tầm quốc gia thông qua Chương trình đổi mới
công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển công nghệ cao quốc gia; liên kết với các
tổ chức KH&CN có trình độ KH&CN tiên tiến, hiện đại để tạo khâu đột phá.
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PHẦN III - ĐỀ NGHỊ
Những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với cơ quan TW:
- Cần nghiên cứu, xem xét ban hành cơ chế đặc thù, tăng định mức đầu tư về KH&CN
cho một số địa phương còn khó khăn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.
- Cần ban hành tiêu chí đánh giá hiệu quả và sự phát huy hiệu quả các nhiệm vụ
KH&CN sau nghiệm thu để có sự thống nhất trong thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi để
khai thác tối đa dữ liệu KH&CN của mạng lưới quốc gia phục vụ công tác tư vấn, phổ
biến, tuyên truyền kiến thức KH&CN.
- Sớm hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày
14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập để tạo
điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH QUAÛNG NAM VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tham mưu
Thực hiện Luật KH&CN năm 2013, Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày
19/01/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban
chấp hành TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, công tác QLNN về KH&CN được
đổi mới, căn bản đáp ứng yêu cầu quản lý KH&CN địa phương. Công tác tham mưu đã
được thực hiện thường xuyên, nhất là việc ban hành cơ chế, chính sách và định hướng
phát triển KH&CN một cách hợp lý, có căn cứ khoa học và bám sát thực tiễn.
Sở KH&CN Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị
quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về Chiến lược phát triển KH&CN Quảng
Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 tại Kỳ họp thứ 2, khóa IX và được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 21/9/2016. Đã tham mưu ban hành
nhiều VBQPPL, chương trình, kế hoạch về KH&CN như: phê duyệt đề án kiện toàn
tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL theo khoản 3 điều 4 Nghị định
số 115/2005/NĐ-CP; Quy chế quản lý và sử dụng CDĐL Trà My cho sản phẩm quế vỏ
của tỉnh Quảng Nam; phê duyệt Phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản
xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2016-2020, phục vụ xây dựng nông thôn mới; kế hoạch Tạo lập, quản lý và phát triển
quyền SHCN cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh
giai đoạn 2016-2020…
Ngoài ra, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số
58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh về “Chiến lược phát triển KH&CN
Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020”; Hội thảo Khoa học “Ứng dụng công nghệ cao
trong bảo tồn di tích Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Công tác tổ chức bộ máy
- Bộ máy tổ chức của Sở đã được kiện toàn theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND
tỉnh. Theo đó, hiện Sở KH&CN Quảng Nam có 07 phòng chức năng và 03 đơn vị trực
thuộc với 74 CBCCVC và người lao động (34 biên chế hành chính, 16 biên chế sự
nghiệp và 24 cán bộ hợp đồng).
02 đơn vị sự nghiệp của Sở (Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Trung tâm
Kỹ thuật TCĐLCL) đã được phê duyệt phương án thực hiện tự chủ theo Khoản 3, Điều
4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
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Phụ lục 01: Biểu thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

01

Quy chế quản lý và sử dụng CDĐL Trà My cho sản Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày
phẩm quế vỏ của tỉnh Quảng Nam
26/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

02

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và
công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày
03/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

03

Ban hành quy định về hỗ trợ DN tham gia đề án
“Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH của
DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2012-2020”

Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/2/2015
của UBND tỉnh Quảng Nam

04

Phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động
của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL theo khoản 3
điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 15/4/2015
của UBND tỉnh Quảng Nam

05

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày
13/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

06

Quy định quản lý và khuyến khích hoạt động sáng
kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày
11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

07

Chiến lược phát triển KH&CN Quảng Nam đến
năm 2025, tầm nhìn 2030

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày
19/7/2016 của HĐN tỉnh và Quyết định số
3341/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh

08

Thành lập Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng
Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 05/5/2016
suất và chất lượng SP, HH của DN vừa và nhỏ
của UBND tỉnh
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”

09

Phê duyệt Phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ
KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh
chức năng

Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 23/5/2016
của UBND tỉnh

10

Kế hoạch Tạo lập, quản lý và phát triển quyền
SHCN cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm
làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2016-2020

Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016
của UBND tỉnh

2.2. Về tình hình tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật
Công tác đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN được quan tâm, Đề án Nâng cao năng
lực của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số
2336/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam - sau đây gọi tắt là Đề án
2336). Kèm theo Đề án 2336 là danh sách 7 dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, xây
dựng hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực hoạt
động của 02 Trung tâm theo 2 giai đoạn; ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực
công nghệ vật liệu mới; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; xử lý môi trường; phát
triển CNTT phục vụ thông tin KH&CN,... với tổng kinh phí 115,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân
sách đầu tư phát triển KH&CN do TW cân đối thông qua ngân sách tỉnh là 103,460 tỷ
đồng và nguồn ngân sách tỉnh là 11,94 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn
vốn nên đến nay chỉ mới triển khai dự án xây dựng cơ sở ứng dụng CNSH (giai đoạn
1 và 2) từ năm 2014 với tổng kinh phí được phê duyệt là 21,309 tỷ đồng. Đến nay, đã
hoàn thành dự án giai đoạn 1 và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2.
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3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN
Trong 2 năm 2015 và 2016, kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Nam đã được
phân bổ là 46.717 triệu đồng.
- Năm 2015: 22.087 triệu đồng.
- Năm 2016: 24.630 triệu đồng.
Kinh phí đã sử dụng trong 02 năm là 46.658 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,9% so với kinh
phí được phân bổ.
3.2. Tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển
Theo thông báo của Bộ KH&CN, nguồn vốn kinh phí đầu tư tiềm lực KH&CN giao cho
tỉnh Quảng Nam trong 2 năm 2015-2016 là 35,377 tỷ đồng.
Sở KH&CN Quảng Nam được phân bổ trong năm 2015 4,132 tỷ đồng từ nguồn
vốn xây dựng cơ bản để tiếp tục triển khai dự án xây dựng cơ sở ứng dụng CNSH
(3,932 tỷ đồng) và thanh toán khối lượng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc
Sở KH&CN (200 triệu đồng); phân bổ năm 2016 là 6,5 tỷ đồng để triển khai tiếp tục dự
án xây dựng cơ sở ứng dụng CNSH giai đoạn 1 (1,5 tỷ đồng) và triển khai giai đoạn 2
(5 tỷ đồng),...
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng
Kinh phí TW giao

Kinh phí UBND tỉnh phân bổ

Kinh phí thực hiện

Năm

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

2015

33.000

21.988

4.132

22.087

22.087

22.087

2016

2.337

24.630

6.500

24.630

24.630

24.571

Tổng cộng

35.337

46.618

10.632

46.717

46.717

46.658

4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
4.1. Trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kết quả các nghiên cứu KH&CN phục vụ nông nghiệp và nông thôn tập trung ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất trong trồng trọt, phòng trừ bệnh
hại, dịch bệnh gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy hải sản, góp phần thực hiện có hiệu quả
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Về lĩnh vực chăn nuôi - thú y
Chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các giải pháp phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia
cầm trên địa bàn tỉnh. Kết quả đề tài khẳng định việc đánh giá thực trạng dịch bệnh của
đàn gia súc, gia cầm và công tác phòng chống để đề ra các giải pháp phòng chống dịch
bệnh (cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả lợn và các bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm khác) là cần thiết, nhằm giảm sự bùng phát các ổ dịch, tỷ lệ chết của đàn gia
súc gia cầm, giảm thiệt hại về kinh tế cho người dân.
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Về lĩnh vực thủy sản
Các nghiên cứu chủ yếu tập trung ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp đặt và quy
trình kỹ thuật khai thác cá bằng mô hình chà - rạn nhân tạo dựa vào cộng đồng nhằm
tái tạo, tập trung nguồn lợi thủy sản, phục vụ khai thác bền vững và tái tạo nguồn lợi
ven bờ tỉnh Quảng Nam; nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời và đèn LED tiết kiệm điện
trên tàu lưới vây; ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản bằng nghề lưới rê hỗn hợp,
bằng nghề câu vàng khai thác mực tầng đáy nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng
thu nhập và nâng cao năng suất lao động cho ngư dân, giúp ngư dân chuyển đổi hoặc
kết hợp nghề khai thác một cách hiệu quả, hợp lý, tăng cường lực lượng khai thác xa
bờ, giữ vững an ninh chủ quyền vùng biển.
Đặc biệt, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, tỉnh Quảng Nam đã được hỗ
trợ thực hiện 03 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ
KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi. Cụ thể đó là Ứng dụng tiến
bộ KH&CN trồng Sa nhân tím, Ba kích tím và Đảng sâm để sản xuất dược liệu tại tỉnh
Quảng Nam; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để khôi phục và phát triển vùng chè An Bằng
tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Xây dựng mô hình sản xuất, sử dụng chế phẩm vi
sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza phục vụ sản xuất nông nghiệp bền
vững tại tỉnh Quảng Nam.
Nổi bật là các nhiệm vụ KH&CN sau:
- Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam” đã
đưa ra quy trình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời và đèn LED hiệu quả trên tàu lưới vây
tại tỉnh Quảng Nam. Nổi bật nhất của kết quả nghiên cứu của đề tài là khẳng định được
việc sử dụng ánh sáng đèn LED tập trung cá có hiệu quả cao hơn ánh sáng đèn cao
áp của ngư dân đang dùng hiện nay; chế tạo và thử nghiệm thành công bè đèn LED
sử dụng điện ắc quy 12 V đảm bảo an toàn, hiệu quả; bộ sạc có cảnh báo cho người
dùng, kéo dài tuổi thọ cho ắc quy và có thể ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Qua
3 đợt thử nghiệm đánh bắt, sản lượng khai thác của tàu thử nghiệm sử dụng đèn LED
cao gấp 1,5 lần so với tàu đối chứng (có cùng công suất, cùng thông số kỹ thuật của
tàu và lưới với tàu đối chứng, hoạt động cùng ngư trường); hiệu quả khai thác tính trên
đơn vị lít dầu tiêu thụ dùng chạy máy phát điện của tàu đối chứng và tàu thực nghiệm
là 1:7; sử dụng đèn LED tập trung cá đã tiết kiệm được 78,5% chi phí nhiên liệu dùng
chạy máy phát điện so với phương pháp sử dụng đèn cao áp truyền thống của ngư
dân, vượt 48,5% so với mục tiêu đề tài đặt ra là 30%. Hiện tại, nhiều tàu lưới vây kết
hợp ánh sáng của ngư dân cũng đang có kế hoạch chuyển đổi sử dụng ánh sáng đèn
LED thay thế đèn cao áp truyền thống. Kết quả đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho các nhà
quản lý trong việc góp phần đưa ra những chính sách phát triển nghề cá một cách hợp
lý, bền vững.
- Đề tài “Nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển
khơi tỉnh Quảng Nam” đã mở ra triển vọng lớn áp dụng cho các tàu đóng mới, đồng
thời chuyển đổi nghề cho một số tàu khai thác kém hiệu quả, có tính tận diệt nguồn lợi
thủy sản. Kết quả đề tài giúp cho địa phương có thêm nghề mới trong khai thác, góp
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phần cải thiện sinh kế của người dân. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài
sẽ đem lại những hiệu quả vô cùng to lớn cho nghề cá của địa phương. Thực tế, trên
địa bàn huyện Duy Xuyên đã có 9 ngư dân đăng ký hành nghề lưới rê hỗn hợp và tại
huyện Thăng Bình có 2 tàu vỏ thép đã hoạt động nghề lưới rê hỗn hợp. Như vậy, kết
quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa quan trọng đối với thực tiễn, đã được chuyển giao và
ứng dụng.
- Dự án thuộc Chương trình NTMN “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất
giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao tại tỉnh Quảng Nam” đã xây dựng được
11 quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây chuối (già lùn, dạ hương, tiêu hồng), nuôi cấy
vi ghép đỉnh sinh trưởng cây bưởi (Trụ lông, Tiên Hiệp, Da xanh), ghép cành, mắt cây
bưởi (Trụ lông, Tiên Hiệp, Da xanh), trồng thâm canh cây chuối, bưởi các loại. Dự án
đã xây dựng mô hình trồng thâm canh cây chuối và bưởi với quy mô 13,5 ha, trong đó:
cây chuối - 7,5 ha và cây bưởi - 6 ha; mô hình nhân giống chuối và bưởi (sản xuất cây
con) với quy mô 18.000 cây, trong đó: 15.000 cây chuối và 3.000 cây bưởi. Ngoài ra, dự
án đã đào tạo 04 kỹ thuật viên và tập huấn cho 160 nông dân. Theo đó, 2 loại cây trồng
có nguồn gốc từ dự án đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của thực tiễn tại Quảng Nam, góp
phần cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó cây chuối đã khẳng định
về năng suất và chất lượng trong thực tế sản xuất. Cơ quan chủ trì đã làm chủ được
công nghệ chuyển giao, đặc biệt công nghệ sản xuất giống cây chuối, cây bưởi, có thể
chủ động cung cấp giống chất lượng cho địa phương sau khi dự án kết thúc. Ngoài ra,
số lượng cây chuối, cây bưởi trồng ở các hộ dân là nguồn cung cấp giống cây trồng
chất lượng và sạch bệnh cho địa phương tiếp tục nhân giống, phát triển việc nuôi cấy
mô cấy chuối và vi ghép cây bưởi.
4.2. Trong y tế
Các đề tài trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đề xuất các mô
hình, giải pháp phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm (cúm A, lây nhiễm
HIV) phổ biến ở Quảng Nam; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng
(ERCP) trong điều trị sỏi ống mật; điều tra phân bố, thử nghiệm trồng và sản xuất chế
biến thực phẩm chức năng từ rễ cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack); nghiên cứu
đánh giá thực trạng thiếu máu thiếu sắt và thấp còi ở học sinh tiểu học để đưa ra các
giải pháp phù hợp.
Nổi bật là các nhiệm vụ KH&CN sau:
- Đề tài “Thực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và những giải pháp can thiệp
giảm hại trong nhóm nghiện chích ma túy tại Quảng Nam” là cơ sở khoa học có giá
trị cho các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh tham khảo để có những chính sách thiết
thực hơn nữa nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chính ma túy bằng
việc áp dụng thường xuyên, liên tục các biện pháp can thiệp dự phòng không những ở
3 huyện nghiên cứu mà áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, kết quả đề tài
sẽ bổ sung vào nguồn dữ liệu của cả nước, cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên
cứu có liên quan.
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- Kết quả đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình điểm phòng chống cúm A ở người tại
trường học” đã giải quyết được vấn đề lớn của thực tiễn là công tác phòng chống dịch
bệnh, một vấn đề khá bức xúc cho mọi quốc gia trên thế giới trong những năm gần đây.
Đề tài đề cập đến giải pháp truyền thông trong công tác phòng chống dịch bệnh, một
giải pháp quan trọng, hiệu quả mà trước đây chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ
vấn đề này tại tỉnh Quảng Nam. Nhóm nghiên cứu đã có tính sáng tạo khi tiếp cận đối
tượng học sinh trường học vì đối tượng học sinh tuổi đời còn nhỏ nên dễ chuyển đổi
hành vi, duy trì tốt hành vi và có tác động đến cộng đồng. Vì vậy kết quả của đề tài sẽ
bền vững, có giá trị thực tiễn cao.
4.3. Kết quả hỗ trợ DN nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, áp dụng các
HTQLCL tiên tiến, xây dựng thương hiệu
Với chủ trương “Đưa KH&CN gần hơn với DN”, KH&CN Quảng Nam đã đồng hành,
hỗ trợ các DN xây dựng, áp dụng HTQLCL tiên tiến, bảo hộ quyền SHCN, áp dụng các
công cụ nâng cao năng suất chất lượng, cải tiến, hoàn thiện, đổi mới, CGCN,…; hỗ trợ
phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cây dược liệu, cao su, cơ khí ô tô,...
Hỗ trợ các DN nghiên cứu triển khai, đổi mới công nghệ, tham gia các chương
trình KH&CN cấp quốc gia, tham gia các Chợ Thiết bị và công nghệ, diễn đàn cung cầu công nghệ; khởi động chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh.
Triển khai dự án KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường
nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” gồm 3 đề tài KH&CN và 01 dự án sản xuất
thử nghiệm, do Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải chủ trì. Dự án này nhằm làm chủ thiết
kế tổng thể mẫu xe khách giường nằm trên cơ sở ô tô sát xi Hyundai, nắm vững và làm
chủ thiết kế và công nghệ chế tạo, sản xuất xe khách giường nằm cao cấp theo hướng
hiện đại, phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu. Dự án có ý nghĩa thiết thực,
sẽ làm tăng sự chủ động về nguồn linh kiện lắp ráp nội, ngoại thất các dòng xe khách
và sẽ phát triển sang các dòng xe tải và xe du lịch tại Việt Nam. Theo báo cáo của Công
ty, kết quả thực hiện dự án đã góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chế tạo xe ô tô bus
từ 45% lên 59%, giảm giá thành sản phẩm, sản lượng tăng 1,5 lần. Dự kiến, dự án
KH&CN được nghiệm thu chính thức vào cuối tháng 4/2017.
Bên cạnh đó, có 02 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Nghiên cứu thiết kế chế tạo
khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải; Đổi mới công nghệ sản xuất, lắp ráp thùng tải mui
bạt phủ cỡ nhỏ và cỡ trung trên cơ sở module hóa kết cấu thùng xe) do Công ty chủ trì
đã được phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện; với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân
sách sự nghiệp KH&CN TW là 19,48 tỷ đồng.
Từ kết quả dự án sản xuất thử nghiệm các mặt hàng từ nguyên liệu Sâm Ngọc Linh:
trà túi lọc Sâm Ngọc Linh và nước uống tăng lực Sâm Ngọc Linh; các sản phẩm trên
được thị trường ưa chuộng và đánh giá cao. Đến nay, Công ty cổ phần Dược - Sâm
Ngọc Linh Quảng Nam đã đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển thêm một số sản phẩm
khác. Các sản phẩm này đã tham gia và đạt GTCLQG năm 2016.

180

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
Triển khai Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 về hỗ trợ xác lập quyền
SHCN và áp dụng các HTQLCL tiên tiến, trong 2 năm, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đăng ký
quyền SHCN và ISO cho 20 cơ sở với tổng số tiền 160 triệu đồng.
Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa
DN vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), tỉnh đã
phê duyệt danh sách 20 DN tham gia Đề án thuộc diện mô hình điển hình toàn diện giai
đoạn 1 đến năm 2017 và danh sách hỗ trợ theo từng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến Đề án cho các DN trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: xây
dựng Website, phóng sự tuyên truyền trên Đài QRT, đăng tin trên tạp chí TCĐLCL và in
3.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Đề án. Tổ chức 15 khóa đào tạo về năng suất chất
lượng cho các DN trên địa bàn tỉnh với hơn 500 lượt người tham gia.
Trong 2 năm đã hỗ trợ 22 lượt DN với tổng kinh phí 1.770 triệu đồng đổi mới công
nghệ, áp dụng HTQLCL, công cụ cải tiến tiên tiến, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
theo GAP,... Đánh giá sơ bộ cho thấy hiệu quả thiết thực về năng suất, chất lượng; quản
lý, thương hiệu, năng lực cạnh tranh ở các DN tham gia Đề án (năng suất lao động tăng
từ 1,6-9 lần, doanh thu tăng từ 25,43-64%, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,…).
Tích cực vận động và hướng dẫn, hỗ trợ các DN trên địa bàn tỉnh tham gia GTCLQG.
Trong 2 năm 2015-2016, có 6 DN của tỉnh đạt GTCLQG.
Ngoài ra, còn hỗ trợ các DN tham gia nghiên cứu triển khai, đổi mới công nghệ và
tham gia các chương trình KH&CN cấp quốc gia như Công ty cổ phần cấp thoát nước
Quảng Nam; Công ty cổ phần Cao su, Công ty Cổ phần thương mại Dược và Sâm
Ngọc Linh, Công ty Cổ phần Hồng Đào - Chu Lai; HTX Nông nghiệp Điện Quang; Công
ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ E&A - Điện Bàn;,...
4.4. Kết quả hỗ trợ phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh
Trong thời gian qua, ngành KH&CN đã triển khai nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục,
phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh của tỉnh như Ba kích, Sa nhân, Chè dây, Nấm
dược liệu, Chim yến Cù Lao Chàm,... đặc biệt là Sâm Ngọc Linh. Các nhiệm vụ KH&CN
tham gia đầy đủ tất cả các khâu theo chuỗi giá trị, từ khâu chọn giống, sản xuất đến
khai thác, bảo quản, chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu,
quảng bá sản phẩm.
Ứng dụng nhiều tiến bộ KH&CN trong bảo tồn, phục tráng các nguồn gen quý hiếm,
có giá trị về kinh tế (Sâm Ngọc Linh, Tiêu Tiên phước, loòn boon, lúa rẫy, nếp bầu Tam
Mỹ - Núi Thành, bắp nếp Hội An, heo cỏ, gà tre,...).
Tập trung ứng dụng CNSH để nhân giống và trồng thử nghiệm một số cây dược liệu
có giá trị tại tỉnh như Đương quy, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Ngũ gia bì gai, Giảo cổ lam
5 lá. Xây dựng vườn bảo tồn cây dược liệu và các mô hình trồng cây dược liệu nuôi cấy
mô trong dân góp phần lưu giữ, phát triển giống trong thực tiễn.
Đặc biệt hỗ trợ nghiên cứu bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh. Đã tiếp nhận và
làm chủ quy trình kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân giống Sâm Ngọc Linh giai đoạn phòng
thí nghiệm, đang tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tỷ lệ sống cây sâm mô và hoàn thiện
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quy trình kỹ thuật huấn luyện cây sâm nuôi cấy mô đạt yêu cầu ngoài thực địa; ứng
dụng tiến bộ KH&CN về nhân giống hữu tính, áp dụng biện pháp canh tác và quản lý
dịch hại hợp lý nhằm nâng cao tỷ lệ nhân giống và chất lượng cây giống, phát triển cây
Sâm Ngọc Linh. Tỉnh đã đề xuất và được Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên
cứu, xây dựng mô hình và ứng dụng hệ thống Internet vạn vật (Internet of things - IoT)
để quảng bá và giám sát hiệu quả Khu bảo tồn giống cây sâm gốc Ngọc Linh huyện
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổ chức quản lý, phát triển CDĐL “Ngọc Linh” cho sản
phẩm sâm củ.
Triển khai thực hiện các đề tài, xây dựng quy trình chế biến nước yến Cù Lao Chàm
theo phương thức truyền thống; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cứu hộ chim yến đảo
tại Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam (đề tài KH&CN cấp tỉnh); Nghiên cứu hiện trạng và
đề xuất giải pháp khai thác, phát triển bền vững chim yến tại đảo Cù Lao Chàm (đề tài
cấp huyện). Đến nay, sản phẩm nước yến đã được cung cấp thử nghiệm tại Khu dự trữ
sinh quyển Cù Lao Chàm và một số sự kiện của tỉnh; được người sử dụng yêu thích,
đánh giá cao. Đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ xây dựng CDĐL “Cù Lao
Chàm” cho sản phẩm yến.
Từ kết quả dự án thuộc Chương trình NTMN “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để
sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao tại tỉnh Quảng Nam”, Trung tâm
Ứng dụng, Thông tin KH&CN Quảng Nam đã làm chủ công nghệ nuôi cấy mô giống
cây chuối, bưởi (trụ lông Đại Bình, thanh trà Tiên Phước, bưởi da xanh). Đến nay, rất
nhiều địa phương trong tỉnh đã đặt hàng Trung tâm sản xuất, cung cấp cây giống cho
các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi, đặc biệt là phục vụ
Chương trình quốc gia về Nông thôn mới.
Kết quả dự án thuộc Chương trình NTMN “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô
hình sản xuất và chế biến tiêu theo hướng bền vững tại huyện Tiên Phước tỉnh Quảng
Nam” đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, góp phần khôi phục và phát triển
các vườn tiêu Tiên Phước, Quảng Nam. Ngoài ra, dự án đã thay đổi được nhận thức,
phương thức canh tác, biết cách ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào việc trồng và chăm
sóc cây tiêu Tiên Phước hiệu quả.
Để xây dựng thương hiệu và quản lý phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa
phương, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của các sản phẩm, nâng
cao đời sống người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và giữ gìn, phát huy giá
trị của các sản phẩm đặc trưng của địa phương; Quảng Nam đã triển khai thực hiện
dự án quản lý và phát triển CDĐL “Trà My” cho sản phẩm Quế của tỉnh Quảng Nam;
đề tài "Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm đặc trưng của địa
phương"; hoàn thiện hồ sơ hợp nhất đăng ký và được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận
CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của 2 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum.
Phát huy các kết quả đạt được, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt
và triển khai Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 “Tạo lập, quản lý và phát
triển quyền SHCN cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”. Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2020, hoàn
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thành việc đăng ký bảo hộ quyền SHCN cho 32 sản phẩm; xây dựng và vận hành có
hiệu quả mô hình hệ thống tổ chức quản lý, phát triển quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể,
nhãn hiệu chứng nhận cho 26 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề.
5. Công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Kết quả về QLNN trong các hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định
công nghệ
Trong 2 năm 2015-2016, đã hướng dẫn 07 DN xây dựng hồ sơ tham gia Quỹ Đổi mới
công nghệ quốc gia. Đến nay, có 01 DN được Quỹ hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ
(Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải), 01 DN đang chờ Quỹ tổ chức họp xác định nhiệm
vụ (Công ty Cổ phần Thương mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam), 01 DN đã hoàn
chỉnh lại hồ sơ theo yêu cầu (Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam).
Thẩm định công nghệ 04 dự án đầu tư (Nhà máy nhiệt điện sinh khối Quế Sơn; đầu
tư cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tây An; hệ thống xử
lý nước thải Khu công nghiệp Đông Quế Sơn; Nhà máy thép Việt - Pháp) và 04 báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Trường Đại học Quảng Nam; hệ thống xử lý nước thải
Khu Công nghiệp Tam Thăng; Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tiết
kiệm điện và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời cho đường
129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến dốc Diên Hồng; Cải tạo, nâng cấp các hạng mục về môi
trường của khu chứa và xử lý rác Tam Xuân 2).
Tham gia Techmart Đồng Nai 2015; Techmart Quốc tế năm 2015 tại Hà Nội; Techmart
tại Thái Lan; sự kiện “Ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2016” tại Thái
Nguyên và tham gia BioTechmart năm 2016 tại Hà Nội.
Phối hợp với Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ triển khai nhiệm
vụ KH&CN cấp tỉnh: đánh giá trình độ công nghệ trên một số lĩnh vực chủ yếu tại
Quảng Nam
5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý ATBX hạt nhân
Trong năm 2015 và 2016, đã hướng dẫn, thẩm định hồ sơ cấp phép và gia hạn giấy
phép tiến hành công việc bức xạ cho 29 lượt cơ sở bức xạ trên địa bàn Quảng Nam.
Tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam (đã được Bộ KH&CN phê duyệt tại Quyết định số 3478/QĐ-BKHCN ngày
14/11/2016 ).
Triển khai quan trắc bức xạ tại Pà Rồng - Pà Lừa; quan trắc tại các cơ sở khai thác
khoáng sản nhằm phát hiện các địa điểm dị thường trên địa bàn tỉnh; kết quả của hoạt
động quan trắc nhằm phát hiện các nguồn bức xạ dị thường nếu có để cảnh báo người
dân trong vùng, đề ra các biện pháp quản lý và kiểm soát ATBX và là cơ sở trong quy
hoạch phát triển KT-XH của địa phương.
Sở KH&CN Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tổ chức lớp tập
huấn an toàn, kiểm soát bức xạ và hạt nhân cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực y tế và
công nghiệp có sử dụng các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Quảng
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Nam nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách cũng như nhân
viên bức xạ nói chung và cơ sở bức xạ nói riêng theo quy định.
Ngoài ra, Sở còn hướng dẫn và cấp phép cho các cơ sở X-quang y tế đóng trên địa
bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra ATBX tại các cơ sở công nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm của các tổ chức, cá nhân có nguồn bức xạ, đảm bảo công tác ATBX, đặc biệt
phòng tránh sự cố bức xạ có thể xảy ra.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
6.1. Về công tác quản lý hoạt động SHTT
Trong 02 năm, đã hướng dẫn hồ sơ cho 50 cá nhân, đơn vị đăng ký xác lập quyền.
Tra cứu các thông tin về SHTT, đặc biệt là các nhãn hiệu đã được bảo hộ để hướng dẫn
giúp DN tránh trùng lắp, tương tự,...
Nhân ngày SHTT, đã phối hợp với Cục SHTT tổ chức thành công Hội thảo “Đăng
ký và khai thác giá trị thương hiệu, nhãn hiệu” và lớp tập huấn “Thực thi quyền SHTT”.
Các lớp hội thảo, tập huấn đã thu hút đông đảo sự tham gia của các tổ chức, cá nhân
có hoạt động sản xuất - kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm trên địa bàn tỉnh, góp phần
nâng cao nhận thức về giá trị thương hiệu.
Việc Quế Trà My, Sâm Ngọc Linh được cấp Giấy chứng nhận CDĐL và nhiều sản
phẩm đặc trưng khác đã và đang triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu
chứng nhận đã góp phần làm cho các sản phẩm được nhận biết rộng rãi, khẳng định
thương hiệu, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường, tăng cường giao
thương trên thị trường nội địa và quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 nhãn hiệu
thông thường, 30 nhãn hiệu tập thể và 02 CDĐL đã được xác lập quyền.
Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 “Tạo lập, quản
lý và phát triển quyền SHCN cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền
thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”.
6.2. Công tác quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Năm 2015, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số
32/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên
địa bàn tỉnh, tổng hợp sáng kiến. Trên cơ sở đó, Sở đã hướng dẫn các tổ chức, ban,
ngành trên địa bàn tỉnh về thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy
định. Năm 2016, đã tham mưu tổ chức 02 đợt họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh - công
nhận 220 sáng kiến.
7. Về công tác TCĐLCL
7.1. Công tác tiêu chuẩn hóa
Trong giai đoạn 2015-2016, đã trang bị thêm 80 tiêu chuẩn Quốc gia thuộc nhiều lĩnh
vực thay thế cho các tiêu chuẩn cũ không còn phù hợp, nâng kho tiêu chuẩn của Chi
cục lên hơn 340 tiêu chuẩn, nhằm hỗ trợ cho các DN trong việc công bố hợp chuẩn/
hợp quy, phục vụ cho công tác quản lý và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.
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Hướng dẫn công bố hợp chuẩn, hợp quy cho các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đã
tiếp nhận và xử lý 09 hồ sơ công bố hợp chuẩn về gạch đặc, gạch rỗng đất sét nung;
sản phẩm thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng; cột điện, ống cống bê tông cốt thép
và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.
7.2. Công tác quản lý chất lượng
Hoạt động GTCLQG là một trong những nội dung được quan tâm, nhằm ngày càng
nâng cao hơn nữa nhận thức của các DN về nâng cao chất lượng SP, HH trong xu thế
hội nhập quốc tế, tăng sức cạnh tranh trên thị trường,... Vì vậy, ngay từ đầu năm, Sở
đã tuyên truyền, vận động các DN trên địa bàn tỉnh tham gia. Kết quả năm 2015 có
03 DN được Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG gồm: Công ty Cổ phần ô tô
Trường Hải đạt giải Vàng; Công ty Cổ phần Hồng Đào Chu Lai và Công ty Cổ phần Tập
đoàn Điện Bàn đạt giải Bạc. Năm 2016 có 03 DN được Hội đồng Chất lượng Quốc gia
tặng giải thưởng: Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
giải Vàng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn và Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu
Lai - Trường Hải giải Bạc.
Triển khai hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm Quế vỏ mang CDĐL “Trà My”.
Trong giai đoạn 2015-2016, Sở đã phối hợp với Hội quế Trà My kiểm tra 10 tổ chức,
cá nhân đăng ký quyền sử dụng CDĐL “Trà My” cho sản phẩm Quế vỏ, kết quả có
08/10 cơ sở đạt tiêu chuẩn theo quy định và đã đề nghị Giám đốc Sở cấp quyền sử
dụng CDĐL “Trà My” cho 08 cơ sở trên. Tiến hành khảo sát 15 huyện, thị xã, TP để xem
xét tình hình vi phạm về SHTT trong kinh doanh Quế. Kết quả không có cơ sở nào vi
phạm về SHTT trong kinh doanh Quế.
Tiếp nhận và xử lý 15 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập
khẩu của Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải và Công ty TNHH MTV SX
Nhíp Ô tô Chu Lai Trường Hải.
Đã hướng dẫn và chỉ đạo cho các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện triển
khai công tác kiểm tra chất lượng SP, HH nhân dịp Tết Nguyên đán và đồ chơi trẻ em
năm 2016, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
7.3. Công tác quản lý đo lường
Thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng các thiết bị chuẩn đo lường
theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra về đo lường.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ KH&CN về việc kiểm định đối chứng đối với đồng hồ
điện và đồng hồ nước lạnh; đã tổ chức làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam để
thảo luận thống nhất các nội dung về hoạt động kiểm định đối chứng theo quy định,
đồng thời thống nhất chỉ định Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Quảng Nam thực hiện
kiểm định đối chứng đồng hồ điện cho Công ty Điện lực Quảng Nam tại Quyết định số
1148/QĐ-TCĐLCL ngày 29/7/2015.
7.4. Hoạt động của Văn phòng TBT
Thực hiện các công việc thường xuyên như: cập nhật TCVN, QCVN của các Bộ,
ngành; cập nhật các VBQPPL về lĩnh vực TCĐLCL và đăng tải hơn 300 tin tức có liên
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quan đến chất lượng SP, HH và tin hoạt động của tỉnh lên website TBT Quảng Nam
phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập.
8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Trong năm 2015 và 2016, đã xuất bản 15 số Tạp chí Khoa học và Sáng tạo, với số
lượng 600 cuốn/số, trong đó có các số đặc biệt Chào mừng Tết Nguyên đán, Ngày
KH&CN Việt Nam 18/5. Tạp chí đã định hướng, trao đổi với các cộng tác viên tập
trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đăng tải các kết quả nghiên cứu
KH&CN, giúp bạn đọc tiếp cận kết quả và kiến thức khoa học để phát triển kinh tế, ổn
định cuộc sống.
Thực hiện chuyên mục Thông tin KH&CN trên Đài PT-TH Quảng Nam (xây dựng
2 số và phát 4 lần/tháng) và Chuyên trang về KH&CN trên Báo Quảng Nam
(1 lần/tháng).
Biên tập, viết, sưu tầm, đưa tin về KH&CN lên website KH&CN tỉnh Quảng Nam. Đưa
tin kịp thời các sự kiện về KH&CN trong nước, trong tỉnh. Cập nhật thường xuyên các
văn bản TW, địa phương về KH&CN.
Cấp 13 Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; đôn đốc các
huyện/TP, các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện đăng ký lưu giữ các nhiệm vụ cơ sở.
Bàn giao sản phẩm 02 đề tài để triển khai ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh.
Hoàn thành 02 cuộc điều tra: Điều tra Nghiên cứu và phát triển, Điều tra Hội nhập
Quốc tế về KH&CN theo yêu cầu của Bộ KH&CN do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
chủ trì.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong năm 2015 và 2016, tổ chức thanh tra chuyên ngành 8 cuộc thanh tra (theo kế
hoạch và thanh tra chuyên đề) đối với 237 cơ sở về các lĩnh vực như đo lường, chất
lượng xăng - dầu; PTĐ nhóm 2; hàng đóng gói sẵn; vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ
và ATBX hạt nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 21 cơ sở vi phạm các nội dung: sử
dụng PTĐ hết hạn kiểm định; buôn bán xăng RON 95 có chất lượng không phù hợp
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc phải ghi trên
nhãn hàng hóa. Đã xử lý vi phạm hành chính theo quy định với tổng số tiền phạt là
125.736.080 đồng.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
10.1. Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN
- Trung tâm đã và đang chủ trì triển khai thực hiện 04 dự án cấp quốc gia; 01 đề tài
cấp tỉnh; 11 đề tài/dự án cấp huyện. Các nội dung nghiên cứu, ứng dụng tập trung chủ
yếu vào phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân và chương trình
nông thôn mới của tỉnh.
- Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông
dân và triển khai phương án phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh về ứng
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dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 xã điểm nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Triển khai thực hiện xuất bản Tạp chí Khoa học và Sáng tạo theo đúng kế hoạch;
cập nhật và quản lý Kho tư liệu KH&CN.
- Triển khai giám sát môi trường, phân tích mẫu cho khoảng 110 cá nhân, DN và đơn
vị và quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo
vệ môi trường, đề án xả thải vào nguồn cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.
10.2. Kết quả hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2008 cho 17 cơ quan hành chính nhà nước, 02 HTX, 01 Công ty
tư nhân và 03 đơn vị thuộc Đề án “Năng cao năng suất chất lượng hàng hóa và dịch vụ
cho các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
- Thực hiện đánh giá nội bộ cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Năm 2016, sau khi được Tổng cục TCĐLCL quyết định giao Trung tâm Kiểm định
đối chứng công tơ điện cho Công ty Điện lực Quảng Nam; Trung tâm đã triển khai ký
kết hợp đồng với Công ty Điện lực Quảng Nam và đã thực hiện kiểm định đối chứng
6.540 công tơ điện 1 pha, 218 công tơ điện 3 pha.
- Thực hiện việc kiểm định, hiệu chỉnh các PTĐ tại các DN, các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài tỉnh. Kết quả đã tổ chức kiểm định, hiệu chỉnh 24.510 lượt phương tiện.
- Tham gia các đoàn thanh tra liên ngành, chuyên ngành của tỉnh.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
Công tác QLNN về KH&CN cấp huyện dần được ổn định, củng cố và ngày càng đi
vào chiều sâu. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả của nguồn kinh phí SNKH cấp tỉnh hỗ
trợ cho địa phương, đến nay, hầu hết các huyện/TP đều giảm tỷ lệ chi cho hoạt động
QLNN để tăng thêm kinh phí cho việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật. Điển hình là
TP Hội An sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học cấp tỉnh hỗ trợ hàng
năm để chi cho ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật; huyện Đại Lộc chỉ sử dụng khoảng
10% kinh phí được phân bổ hàng năm để chi cho công tác QLNN (theo hướng dẫn của
Tỉnh, được chi từ 30-40% cho công tác quản lý).
Kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh đầu tư cho KH&CN cấp huyện tăng dần qua
các năm. Trong năm 2015 và 2016, mỗi năm UBND tỉnh bố trí cho các địa phương
2,4 tỷ đồng/năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh, trong đó kinh phí thực
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp huyện chiếm gần 70%. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa
phương đã dần nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của KH&CN đối với phát triển KT-XH
của địa phương, vì vậy, một vài huyện/TP đã có sự cân đối kinh phí của huyện/TP cho
hoạt động KH&CN cùng với kinh phí sự nghiệp khoa học do tỉnh phân bổ hàng năm,
điển hình là TP Hội An và huyện Núi Thành, mỗi năm các địa phương này bố trí từ
500-700 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của địa phương mình.
Các hoạt động xét duyệt đề cương, thẩm định nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm
vụ KH&CN được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Công tác quản lý, kiểm tra,
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giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cũng được tiến hành thường
xuyên, nghiêm túc, qua đó đã giúp cho các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án thực
hiện tốt các quy định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Công tác quản lý TCĐLCL, SHTT, ATBX hạt nhân đã được chú trọng triển khai. Phòng
Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các địa phương tham gia cùng các đoàn kiểm tra liên ngành
của Tỉnh về TCĐLCL; phối hợp với Chi cục TCĐLCL tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ đo lường, chất lượng cho cán bộ cấp huyện, cấp xã tại Đại Lộc và Duy Xuyên. Một
số địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền các VBQPPL về TCĐLCL, SHTT
thông qua Đài Truyền thanh -Truyền hình, hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá kết quả thực hiện
Thời gian qua, ngành KH&CN tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực hoạt động và đạt được
nhiều kết quả đáng kể.
Tích cực, chủ động tham mưu ban hành cơ chế chính sách trên cơ sở cụ thể hóa chủ
trương, chính sách của TW, tỉnh và phù hợp thực tiễn; qua đó đã tạo môi trường và điều
kiện để phát huy tiềm lực KH&CN, nâng cao năng lực, hiệu quả QLNN, hỗ trợ, tạo điều
kiện thuận lợi cho các DN hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan tới KH&CN. Chiến
lược phát triển KH&CN tỉnh trong giai đoạn mới được ban hành, xác định được hướng
phát triển KH&CN phù hợp theo định hướng phát triển KH&CN của cả nước và kế
hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác QLNN về KH&CN được triển khai đồng bộ
trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động nghiên cứu khoa học được chuyển biến theo hướng
nâng cao chất lượng; phát triển đồng bộ giữa lĩnh vực KHXHNV, khoa học tự nhiên và
các định hướng công nghệ, tăng tỷ lệ ứng dụng gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống.
Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN và phát triển các sản phẩm trọng điểm
có lợi thế so sánh của địa phương. Hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học trong các
DN bước đầu có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý KH&CN cấp huyện đã
dần đi vào ổn định, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương, nổi bật là công tác ứng
dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Tích cực đề xuất
đặt hàng, tranh thủ sự hỗ trợ của TW để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có nội dung
nghiên cứu và quy mô KH&CN lớn, giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương.
Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp được ổn định và ngày càng phát huy. Hoạt động
tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo ISO 9001 đã được triển khai có hiệu quả,
tạo bước chuyển biến khả quan trong hoạt động tư vấn cho các cơ quan, DN.
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân
2.1. Những khó khăn, tồn tại
2.1.1. Công tác QLNN về KH&CN chưa được triển khai đồng đều trên tất cả các
lĩnh vực
Công tác quản lý KH&CN chưa thực sự gắn kết với chiến lược phát triển KT-XH tỉnh,
hoạt động KH&CN cấp cơ sở (huyện, ngành) chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ
quản lý KH&CN cấp huyện thiếu (trừ TP Hội An) và chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa triển
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khai được công tác quản lý KH&CN ở các ngành. Công tác thẩm định công nghệ, đánh
giá trình độ công nghệ còn lúng túng. Quản lý TCĐLCL chưa đáp ứng yêu cầu cuộc
sống hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế. Thông tin, thống kê và xã hội hóa KH&CN
chưa đáp ứng yêu cầu.
2.1.2. Đội ngũ cán bộ KH&CN tuy có tăng về số lượng, nhưng cơ cấu chưa hợp lý,
chất lượng còn hạn chế
Nguồn nhân lực KH&CN, nhất là nhân lực sau đại học không đồng đều. Đội ngũ cán
bộ KH&CN có trình độ chuyên môn sâu còn thiếu. Mặt khác, một số cán bộ có trình độ
tiến sĩ của tỉnh hầu như hoạt động trong lĩnh vực quản lý hành chính, ít tham gia nghiên
cứu và chủ trì các đề tài KH&CN trọng điểm của tỉnh. Cán bộ có trình độ sau đại học
trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng - kiến trúc - cầu đường
còn khiêm tốn.
2.1.3. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho các tổ chức R-D chưa nhiều, thiếu đồng
bộ: tiềm lực về KH&CN của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở các tổ chức sự nghiệp
KH&CN công lập nên các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn để có thể thực hiện tốt vai trò
là đơn vị tư vấn, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN cũng như phục vụ công tác
QLNN về KH&CN, TCĐLCL trên địa bàn.
Các dự án thuộc Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin
KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL để thực hiện theo tiến độ của Đề án.
2.1.4. Việc triển khai nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn còn chậm
Nhiều nghiên cứu có kết quả tốt và khả năng ứng dụng cao nhưng thiếu các điều
kiện cần thiết để triển khai nhân rộng trên thực tế. Chưa có cơ chế để bố trí kinh phí
cho việc nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, dẫn đến việc các cơ quan chủ trì,
cơ quan tiếp nhận kết quả nghiên cứu không có đủ nguồn lực để thực hiện trách nhiệm
ứng dụng kết quả.
Vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ còn chưa rõ ràng và
chưa có biện pháp chế tài trong việc triển khai ứng dụng kết quả KH&CN. Sự cam kết
về điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng, nhất là nguồn tài chính đầu tư cho “hậu
nghiệm thu” chưa được quan tâm đúng mức.
2.2. Nguyên nhân
2.2.1. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp đối với KH&CN
Các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuy đã nhận thức được tầm quan
trọng, vị trí, vai trò của KH&CN trong phục vụ phát triển KT-XH, nhưng chưa tổ chức
triển khai thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể. Một số cấp, ngành,
đơn vị chưa nhận thức hết đặc thù của hoạt động nghiên cứu KH&CN. Kế hoạch phát
triển KT-XH của tỉnh và các ngành, địa phương thường ít chú trọng đến các giải pháp
KH&CN cũng như bố trí nguồn tài chính để đầu tư phát triển KH&CN.
2.2.2. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ trí thức KH&CN
Cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học còn thiếu, yếu và chưa được đào tạo
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chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công tác nghiên cứu khoa học. Công
tác đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở nghiên cứu phát triển chưa được
chú trọng, chưa tạo được môi trường thuận lợi cho trí thức KH&CN hoạt động. Chính
sách thu hút nhân tài chưa phát huy hiệu quả.
2.2.3. Kinh phí đầu tư cho KH&CN còn thấp, khoảng từ 0,14-0,2% tổng chi ngân
sách, là một trong những tỉnh có đầu tư ngân sách cho KH&CN thấp nhất trong cả
nước, đặc biệt là kinh phí đầu tư phát triển KH&CN.
Công tác xã hội hoá KH&CN chưa đáp ứng yêu cầu. Mức đầu tư của các DN cho
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mức thấp. Hoạt động nghiên cứu khoa
học và ứng dụng công nghệ trong các DN còn hạn chế, nhỏ lẻ, chưa có cơ chế khuyến
khích đẩy mạnh.
2.2.4. Tổ chức, cơ chế quản lý hoạt động KH&CN có đổi mới nhưng vẫn còn chậm,
chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ. Cơ cấu tổ chức
bộ máy quản lý còn bất cập.
Cơ chế, chính sách về KH&CN tuy có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa theo kịp quá
trình CNH-HĐH và hội nhập. Một số VBQPPL được ban hành chưa sát với tình hình
thực tế ở địa phương nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.
Việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa XI), Luật KH&CN 2013 vào thực tế
còn chậm; nhất là về đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN. Một số cơ
chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ trong DN chưa
đủ sức hấp dẫn các DN. Chưa có cơ chế thúc đẩy việc ứng dụng, nhân rộng kết quả
nghiên cứu khoa học vào sản xuất.
Chưa có cán bộ chuyên trách quản lý KH&CN cấp huyện (trừ TP Hội An), cấp ngành
và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-2020
1. Định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2018-2020
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng
Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính
sách mới về quản lý và tổ chức hoạt động KH&CN; phát triển hợp lý, đồng bộ các lĩnh
vực theo hướng đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; tạo chuyển biến
về năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; kết quả hoạt động
KH&CN phục vụ thiết thực cho quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với
cơ cấu lại kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền
kinh tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành
tỉnh phát triển khá của cả nước.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động KH&CN giai đoạn 2018-2020
Tham mưu triển khai các hoạt động QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh theo chức
năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cụ thể
như sau:
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- Tham mưu đổi mới cơ chế quản lý về KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cơ chế
đề xuất đặt hàng gắn với cam kết ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN thành công
vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội từ các nguồn vốn phát triển KT-XH, cơ chế
khoán chi và thực hiện cấp phát kinh phí nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế Quỹ. Xác định
cụ thể trách nhiệm, quyền lợi, biện pháp chế tài đối với các cơ quan quản lý, tổ chức đặt
hàng, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào
sản xuất và đời sống sau khi nghiệm thu. Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị
sự nghiệp KH&CN công lập, phương thức cấp kinh phí thường xuyên cho các tổ chức
KH&CN công lập trong các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Ban hành cơ chế
lồng ghép các nguồn kinh phí để bố trí thực hiện triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu bức thiết phát sinh tại địa phương. Tập trung thực hiện
cơ chế hỗ trợ DN đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng
điểm, chủ lực của tỉnh.
- Tham mưu thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Quảng Nam.
- Tiếp tục tham mưu triển khai các đề án, kế hoạch đã được UBND phê duyệt:
+ Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH của DN vừa và nhỏ trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020";
+ Kế hoạch Tạo lập, quản lý và phát triển quyền SHCN cho các sản phẩm đặc trưng,
sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh giai đoạn 2016-2020;
+ Phương án phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ ứng dụng tiến
bộ KH&CN sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 điểm trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;
- Tham mưu tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh hàng năm;
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia nhằm
huy động nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm của tỉnh.
- Tham mưu Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy
phát triển KT-XH nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2025".
- Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng chính
sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, HTX, Tổ hợp tác, ứng dụng KH&CN trong việc
sản xuất sản phẩm sạch, phục vụ phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, an toàn.
- Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xác lập quan điểm đúng
đắn về vai trò nền tảng và động lực của KH&CN đối với phát triển KT-XH trong toàn hệ
thống chính trị. Kiện toàn tổ chức quản lý KH&CN toàn tỉnh.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và triển khai
hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về quản lý và hoạt động KH&CN theo hướng cơ
chế đặt hàng.
- Tập trung phát triển tiềm lực và thị trường KH&CN đáp ứng yêu cầu nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ phục vụ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.
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- Tăng cường thông tin, phổ biến kiến thức KH&CN, góp phần nâng cao năng lực
cộng đồng, trình độ dân trí phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, các cấp, các ngành. Thực
hiện tốt công tác thống kê, công bố kết quả nhiệm vụ KH&CN.
- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ “Đưa KH&CN gắn với DN” thành nhiệm vụ chủ yếu
trong hoạt động KH&CN.
- Đẩy mạnh công tác quản lý KH&CN đối với các lĩnh vực liên quan thiết yếu đến đời
sống nhân dân và phong trào lao động sáng tạo, tôn vinh cán bộ KH&CN.
- Xây dựng Đề án hợp tác về KH&CN của tỉnh; tiếp tục thực hiện Chương trình hợp
tác khung giữa UBND tỉnh với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác với
các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và các cơ quan khoa
học TW, khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
PHẦN III - KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị đối với Bộ KH&CN
a. Tiếp tục ban hành các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các DN (nhất là DN vừa và nhỏ
ở địa phương) triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ; cơ
chế thúc đẩy việc ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất; quy
định bổ sung các biện pháp chế tài cụ thể về việc thực hiện cam kết ứng dụng các kết
quả nghiên cứu KH&CN thành công vào thực tiễn.
Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế đề xuất đặt hàng gắn với cam kết ứng dụng các kết quả
nghiên cứu KH&CN thành công vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
b. Về nâng cao năng lực các tổ chức sự nghiệp KH&CN công lập
Để nâng cao năng lực của các tổ chức sự nghiệp KH&CN công lập ở địa phương,
kính đề nghị Chính phủ, Bộ KH&CN:
- Chính phủ, Bộ quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN cho các Trung tâm thuộc
Sở; chỉ đạo các ngành, địa phương tăng tỷ lệ bố trí kinh phí đầu tư phát triển KH&CN để
nâng cao năng lực cho các trung tâm R&D; đặc biệt là bố trí đủ nguồn vốn để triển khai
các Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ
thuật TCĐLCL thuộc các tỉnh, TP trực thuộc TW theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày
15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Sớm ban hành các hướng dẫn giúp các địa phương triển khai thực hiện Nghị định
số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập, như danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách Nhà nước của
ngành KH&CN; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công;
tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm
định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.
- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức KH&CN tham gia chương
trình hỗ trợ phát triển DN KH&CN, tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ,
tự chịu trách nhiệm.

192

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
c. Chương trình khởi nghiệp
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày
18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025”.
Hiện nay, các địa phương cũng đang quan tâm và có chủ trương triển khai mạnh mẽ
phong trào khởi nghiệp; nhưng còn nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện.
Kính đề nghị Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành
các văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định này; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm
từ các mô hình đã và đang triển khai, giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả để các địa
phương học tập kinh nghiệm.
d. Về KH&CN cấp huyện
KH&CN cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai công tác QLNN về
KH&CN nói chung, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn nói riêng đến tận cơ sở.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về
KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện cũng đã được quy định tại Khoản 4, Điều 6
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của liên Bộ KH&CN
và Bộ Nội vụ.
Sau một thời gian nỗ lực, các địa phương đã có nhìn nhận, quan tâm bố trí cán bộ
chuyên trách, kinh phí đến công tác này và đã phát huy hiệu quả rõ rệt.
Tuy nhiên, khi Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định “Ngân sách cấp
huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu KH&CN” thì các huyện/thị
xã/TP trực thuộc tỉnh rất e ngại, lúng túng trong việc phân bổ ngân sách cho KH&CN
cấp huyện để tiếp tục triển khai các hoạt động QLNN (đặc biệt là lĩnh vực TCĐLCL,
SHTT,…) và đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; dẫn đến công tác KH&CN cấp huyện ở một
số địa phương bị chững lại so với thời gian trước. UBND các huyện rất nhiều lần phản
ảnh, đề nghị hướng dẫn thực hiện.
Vì vậy, kính đề nghị Bộ KH&CN làm việc với Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn
thực hiện để có cơ sở pháp lý giúp UBND cấp huyện có thể triển khai thực hiện theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
e. Hỗ trợ DN tham gia Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và các Chương trình KH&CN
cấp quốc gia
Hiện nay, đa số các DN trên địa bàn tỉnh là các DN vừa và nhỏ nên gặp nhiều khó
khăn trong việc tham gia các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, đặc biệt là tiếp cận
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (do các DN nhỏ và vừa không đáp ứng được các tiêu
chí tham gia Quỹ). Kính đề nghị Bộ KH&CN có cơ chế hỗ trợ các DN ở địa phương
tham gia các chương trình này nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.
Đối với Quảng Nam, kính đề nghị Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN tiếp tục quan
tâm hỗ trợ Công ty CP ô tô Trường Hải thực hiện dự án Trung tâm thử nghiệm cơ khí
và ô tô miền Trung tại Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải.
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f. Liên kết KH&CN vùng
Sở KH&CN các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (từ Thừa Thiên Huế
đến Bình Định) đã ký Biên bản ghi nhớ liên kết phát triển KH&CN và ứng phó sự cố bức
xạ hạt nhân giữa các Sở KH&CN Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Quảng Nam đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN liên kết Vùng
như sau:
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác hợp lý không gian sinh thái hai bờ sông
Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam nhằm thích ứng với thiên tai, bảo vệ môi trường, phục vụ
phát triển bền vững KT-XH đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (phục vụ tỉnh Quảng Nam và
TP Đà Nẵng).
- Nghiên cứu giải pháp phục hồi, bảo tồn và phát triển giống gốc Quế tại 2 tỉnh Quảng
Nam và Quảng Ngãi.
g. Về Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
Kính đề nghị Cục ATBX và Hạt nhân đánh giá kết quả diễn tập ứng phó sự cố bức xạ
và hạt nhân do các địa phương đã thực hiện và lựa chọn các mô hình diễn tập hay để
tổ chức giới thiệu, phổ biến cho các Sở KH&CN học tập kinh nghiệm.
Xem xét sửa đổi Thông tư số 25/2014/TT-BKH&CN ngày 08/10/2014 của Bộ KH&CN
quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt
kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo hướng thành lập các đơn vị, tổ chức
ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp vùng hoặc cơ chế phối hợp liên vùng để tránh
lãng phí và đủ nguồn lực triển khai trong trường hợp có sự cố xảy ra.
f. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ KH&CN mà UBND
tỉnh đã đề xuất đặt hàng (Phụ lục 12).
2. Kiến nghị đối với UBND tỉnh
- Quan tâm tăng phân bổ nguồn ngân sách đầu tư cho KH&CN để triển khai thực
hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực cho các Trung tâm trực thuộc đủ năng lực đẩy
mạnh thực hiện công tác thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN cũng như phục vụ công
tác QLNN về KH&CN (TCĐLCL,...) đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương.
- Quan tâm bổ sung biên chế sự nghiệp và thành lập Trung tâm Thông tin và Thống
kê KH&CN.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH QUAÛNG NGAÕI VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2018-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu
Trong năm 2015-2016, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành các văn bản:
- Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi phê duyệt Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp
dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Chỉ thị số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý
ATBX hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 về việc ban hành Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về việc ban hành Quy định quản
lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc Phê duyệt Chương trình hỗ
trợ DN tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 về việc ban hành Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL.
- Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 về việc phê duyệt Chương trình
KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh
Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 về việc ban hành Quy định định
mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử
dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc
làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.
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Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 về việc ban hành Kế
hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

2

Chỉ thị số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 về việc tăng cường
công tác quản lý ATBX hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

3

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 về việc ban hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
KH&CN tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

4

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh
Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

5

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục
TCĐLCL

UBND tỉnh Quảng Ngãi

6

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết
toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
2.1. Tổ chức bộ máy và biên chế của Sở
+ Tổ chức bộ máy của Sở gồm:
- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý
Khoa học, Phòng Quản lý công nghệ, Thị trường công nghệ và Chuyên ngành và
Phòng Quản lý KH&CN cơ sở.
- Các đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng
KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL.
+ Chỉ tiêu biên chế của Sở năm 2015-2016 là: 70 người (trong đó, QLNN: 38, hoạt
động sự nghiệp: 32), được phân bổ như sau: Khối Văn phòng Sở 25 biên chế công
chức, Chi cục TCĐLCL 13 biên chế công chức, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng
KH&CN 18 biên chế viên chức và Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 14 biên chế viên chức.
2.2. Tình hình tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật
Năm 2015-2016, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Đầu tư nâng cao
năng lực hoạt động Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL” đã được phê duyệt tại Quyết định số
1599/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Về tình hình kinh phí sự nghiệp KH&CN
Năm 2015-2016, UBND tỉnh giao kinh phí sự nghiệp KH&CN cho Sở là 39.343,7 triệu
đồng, thực hiện giải ngân 37.874,4 triệu đồng đạt 96,26% kế hoạch.
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3.2. Về kinh phí đầu tư phát triển
Triển khai dự án “Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL”
(do Sở KH&CN làm chủ đầu tư). Tổng mức đầu tư 14.999.921.000 đồng, kế hoạch vốn
năm 2015-2016: 13.500 triệu đồng, thực hiện giải ngân 13.500 triệu đồng, đạt 100% kế
hoạch vốn được giao. Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng
9/2016.
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng
Kinh phí
Đầu tư phát triển
Năm

2015

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí
Thực hiện

TW
thông báo

Thực hiện

TW
thông báo

Thực hiện

Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
khoa học

40.000

7.000

21.640

18.996

7.000

18.996

2016

40.093

6.500

21.600

20.302

6.500

20.302

Tổng cộng

80.093

13.500

43.240

39.298

13.500

39.298

Tổng số
kinh phí
đầu tư
của xã
hội (ngoài
ngân
sách)

4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
4.1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Trong 02 năm 2015-2016, tổ chức triển khai thực hiện 02 dự án thuộc chương trình
NTMN, trong đó: 01 nhiệm vụ thuộc chương trình NTMN giai đoạn 2011-2015, nhóm
TW ủy quyền địa phương quản lý, kết thúc thực hiện vào tháng 12/2016 và 01 nhiệm vụ
thuộc giai đoạn 2016-2025, nhóm TW quản lý, bắt đầu thực hiện tháng 12/2016.
4.2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
Đến năm 2016, tổ chức triển khai 35 đề tài, dự án, trong đó: 25 đề tài, dự án chuyển
tiếp từ năm 2015 sang, 10 đề tài thực hiện mới năm 2016 và được phân bổ theo các
lĩnh vực như nông nghiệp 19 đề tài, dự án; KHXHNV 09 đề tài; kỹ thuật công nghệ 03
dự án; tài nguyên và môi trường 02 đề tài, dự án và 02 nhiệm vụ thuộc Đề án khung
bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
a. Lĩnh vực nông nghiệp
Là một chương trình trọng điểm của tỉnh, do đó KH-CN đã tập trung ưu tiên triển khai
nhiều chương trình đề tài, dự án (chiếm 60% số nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm)
và đạt được những kết quả, như sau:
- Đã hoàn thành việc chuyển giao ứng dụng thành công tiến bộ KH&CN trong phát
triển cây ăn quả hàng hóa tại huyện Nghĩa Hành; trồng và phát triển cây Mây nước, cây
Sa nhân tím dưới tán rừng phòng hộ cho đồng bào dân tộc Hrê ở huyện Ba Tơ; hỗ trợ
xây dựng làng nghề trồng nấm (nấm ăn và nấm dược liệu) phục vụ chuyển đổi nghề
nghiệp cho lao động từ các lò gạch thủ công xã Đức Nhuận và Đức Chánh, huyện Mộ
Đức; xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất mía trên đất đồi gò nhằm nâng cao thu nhập
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cho người dân trồng mía tại huyện Sơn Hà và đạt được những kết quả khả quan, tạo
việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Các dự án đang triển khai như: xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành
nghề sản xuất chính của nông hộ trên địa bàn huyện Đức Phổ; hỗ trợ xây dựng vùng
chuyên canh cây thanh long ruột đỏ LĐ1 tại thị trấn Trà Xuân, xã Trà Phú và xã Trà
Bình, huyện Trà Bồng; xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
tại xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi; hỗ trợ ứng dụng KH&CN để nâng cao hiệu quả sản
xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh; ứng
dụng các giải pháp kỹ thuật thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại HTX Dịch
vụ nông nghiệp Đức Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức và đề tài Thực nghiệm các giải
pháp kỹ thuật trong canh tác tỏi ở huyện đảo Lý Sơn (canh tác tỏi không bổ sung đất,
không thay cát), bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.
- Các nhiệm vụ KH&CN thực hiện mới năm 2016 như: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử
nghiệm ương giống cá Bớp (Rachycentron canadum) giai đoạn từ trứng lên cá giống;
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm Lươn đồng
(Monopterus albus) và thử nghiệm công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Cá
ngựa đen (Hippocampus kuda Pleeker 1852) tại địa bàn tỉnh; Ứng dụng tiến bộ KH&CN
xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh; Sản
xuất thử nghiệm tỏi đen từ tỏi Lý Sơn; hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa gạo hữu
cơ chất lượng cao tại Quảng Ngãi và quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận chè
Minh Long.
- Nhiệm vụ “Tuyển chọn, nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống gà H’re Quảng Ngãi”,
với mục tiêu tuyển chọn, nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống gà H’re Quảng Ngãi;
nuôi lưu giữ, bảo tồn ổn định đàn gà H’re thuần chủng với quy mô 130 con gà mái và
20 con gà trống. Cung cấp gà H’re giống có chất lượng phục vụ phát triển chăn nuôi,
cung cấp sản phẩm thịt cho thị trường. Đến nay, đã tuyển chọn được giống gà H’re theo
đúng yêu cầu mục tiêu nhiệm vụ đề ra và tiếp tục nuôi dưỡng chọn lọc hàng năm nhằm
đảm bảo duy trì đàn gà mái, gà trống theo đúng thuyết minh nhiệm vụ đã phê duyệt. Kết
quả bước đầu cho thấy khả quan.
- Nhiêm vụ “Nghiên cứu lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống cây Quế bản địa Trà Bồng
tại Quảng Ngãi và đánh giá kết quả bảo tồn”, với mục tiêu là bảo tồn, lưu giữ nguồn
gen giống cây Quế bản địa Trà Bồng, tạo nguồn giống ổn định có chất lượng cao phục
vụ cho sản xuất tại địa phương, góp phần làm giàu quỹ gen giống Quế đặc sản có giá
trị kinh tế cao ở tỉnh. Đến nay, đã thực hiện một số nội dung công việc theo đề cương
nhiệm vụ. Riêng về vườn ươm giống Quế bản địa, trồng mới 10 ha bố trí thực hiện
năm 2016 phải chuyển sang năm 2017 thực hiện, lý do năm 2015 cây Quế trội bản địa
không ra hoa, đậu quả.
- Nhiệm vụ “Mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót vi sinh” đã được các hộ dân tham
gia mô hình hưởng ứng nhiệt tình, việc ứng dụng nền đệm lót vi sinh giúp giảm mùi hôi
thối trong chăn nuôi lợn, đặc biệt đối với các hộ có quy mô sản xuất lớn.
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- Để đảm bảo nguồn phôi nấm chất lượng phục vụ phát triển nghề trồng nấm theo
hướng hàng hóa, tỉnh đã hỗ trợ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN thực hiện dự
án “Ứng dụng đồng bộ các thiết bị cơ khí trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu”; kết
quả đến nay Trung tâm đã tổ chức sản xuất, cung ứng bịch phôi nấm đảm bảo chất
lượng ra thị trường với giá thành bịch phôi giảm so với sản xuất thủ công 20%.
- Nhằm làm chủ công nghệ sản xuất giống thủy sản, trong năm 2016, tỉnh Quảng
Ngãi đã triển khai 02 dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và thử nghiệm
nuôi thương phẩm Lươn đồng (Monopterus albus) tại Quảng Ngãi” và “Ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật thử nghiệm ương giống cá Bớp (Rachycentron canadum) giai đoạn từ trứng
lên cá giống tại Quảng Ngãi”. Bước đầu triển khai dự án các cán bộ kỹ thuật đã được
tham gia đào tạo và cơ bản nắm được kỹ thuật sản xuất giống Lươn đồng và giống cá
Bớp. Đến nay, đã sản xuất thành công giống Lươn đồng và cung ứng giống ra cho các
hộ dân tiến hành nuôi thương phẩm.
b. Về KHXHNV
- Triển khai thực hiện “Nghiên cứu một số bệnh học đường thường gặp ở học sinh
cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất các giải pháp phòng chống”. Kết quả đã đánh
giá được thực trạng một số bệnh học đường thường gặp ở học sinh cấp tiểu học trên
địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp phòng chống; đề tài “Đánh giá thực trạng và đề
xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện
trên địa bàn tỉnh”, kết quả đã đánh giá được thực trạng chất lượng, sự hài lòng của
người dân trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa
bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các
bệnh viện tuyến tỉnh, huyện của tỉnh nhà; đề tài “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy - học
tiếng Co cho CBCC (người Kinh) công tác tại huyện Trà Bồng và huyện Tây Trà” đã biên
soạn được bộ tài liệu dạy - học tiếng Co cho cán bộ công chức (người Kinh) công tác
tại huyện Trà Bồng và huyện Tây Trà; Đề án “Nghiên cứu tình hình bạo lực gia đình ở
tỉnh Quảng Ngãi” đã đánh giá được thực trạng tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn
tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp, mô hình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất bạo lực gia
đình trên địa bàn tỉnh.
Nhằm phục vụ công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả
cao nhất đã thực hiện đề tài “Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhóm giải pháp
trong công tác phòng chống tham nhũng ở tỉnh”. Đến nay, đề tài đã hoàn thành cơ bản
các nội dung nghiên cứu.
- Các đề tài thực hiện mới năm 2016 như: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất
các giải pháp can thiệp đối với trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh”, với mục tiêu đề ra là đánh
giá thực trạng trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh; từ đó đề xuất giải pháp can thiệp điều trị trẻ
tự kỷ và mô hình can thiệp, điều trị trẻ tự kỷ tại gia đình và cộng đồng; đề tài “Điều tra,
khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”, với mục tiêu đề ra là đánh giá đúng thực trạng trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp hỗ trợ trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và xây dựng thí điểm một số mô hình hỗ
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trợ; đề tài “Nghiên cứu hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên tỉnh
Quảng Ngãi, đề xuất giải pháp ngăn ngừa hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trong
thanh, thiếu niên” với mục tiêu đề ra là đánh giá đúng thực trạng hành vi phạm tội, vi
phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2011-2015,
từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp và mô hình thí điểm nhằm ngăn ngừa hành vi
phạm tội, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.
c. Lĩnh vực kỹ thuật công nghệ
Nhằm hạn chế gây ra ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi
trường khu vực nông thôn đã thực hiện dự án “CGCN chăn nuôi heo trên nền đệm
lót sinh học (ứng dụng công nghệ lên men vi sinh vật) cho hộ chăn nuôi”, với mục tiêu
đề ra là chuyển giao tiến bộ KH&CN chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học cho các
hộ chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh để chăn nuôi không gây ô nhiễm môi
trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đem lại hiệu quả kinh tế, phát
triển ngành chăn nuôi heo bền vững. Kết quả bước đầu cho thấy môi trường trong chăn
nuôi được cải thiện đáng kể.
Nhằm hỗ trợ DN trong nghiên cứu ứng dụng KH&CN đã thực hiện dự án sản xuất
thử nghiệm “Thử nghiệm giải pháp kỹ thuật nhiệt phân để xử lý thu hồi dầu từ cặn dầu
thải của Nhà máy lọc dầu Dung Quất”, với mục tiêu là hoàn thiện công nghệ xử lý chất
thải từ cặn dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thu hồi được sản phẩm dầu làm nhiên
liệu đốt có chất lượng tương đương dầu FO và xử lý có hiệu quả về kinh tế, môi trường
từ chất thải cặn dầu. Kết quả đã thu hồi được sản phẩm dầu làm nhiên liệu đốt có chất
lượng tương đương dầu FO, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra.
Để phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu đã đầu tư tại Trại Thực nghiệm ứng
dụng CNSH Hành Thuận - Nghĩa Hành thực hiện dự án “Ứng dụng đồng bộ các thiết bị
cơ khí trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu”.
d. Về tài nguyên và môi trường
Nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng đầm An Khê đã thực hiện đề tài “Điều
tra, đánh giá tiềm năng và hoạt động khai thác thủy sản, đề xuất mô hình quản lý khai
thác bền vững tại đầm An Khê, huyện Đức Phổ”, với mục tiêu đề ra là điều tra, đánh giá
hiện trạng hoạt động thủy sản đầm An Khê, từ đó đề xuất mô hình quản lý khai thác,
nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm An Khê dựa vào cộng đồng theo hướng giải quyết
các vấn đề: cấm khai thác hủy diệt, giảm khai thác quá mức, phát triển nuôi trồng thủy
sản thân thiện với môi trường. Đến nay, đề tài đã hoàn thành cơ bản nội dung, khối
lượng công việc đề ra.
Để góp phần phục hồi rạn san hô trong Khu bảo tồn biển ở Lý Sơn đã thực hiện dự
án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng phục hồi rạn san hô khu vực biển ven bờ huyện đảo
Lý Sơn”, với mục tiêu đề ra là phục hồi và quản lý rạn san hô phù hợp với điều kiện sinh
thái, KT-XH của huyện đảo Lý Sơn, gồm: đánh giá khả năng phục hồi và quản lý rạn
san hô vùng biển ven bờ đảo Lý Sơn trên cơ sở phân tích hiện trạng rạn san hô, đưa ra
giải pháp phục hồi và tính khả thi trong thực thi quản lý; xây dựng mô hình trồng phục
hồi rạn san hô ở Lý Sơn, quy mô 2 ha (trong phạm vi dự án quy hoạch khu bảo tồn biển
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Lý Sơn) và quản lý hệ sinh thái rạn san hô nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi
trường và phục vụ du lịch sinh thái biển.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Về công tác quản lý công nghệ
Trong giai đoạn 2015-2016, thực hiện Thông tư số 10/2009/ TT-BKHCN ngày
24/4/2009 hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư (nay thay thế bằng Thông
tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ KH&CN Quy định về hồ sơ, nội dung
và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH, thẩm
định công nghệ của dự án đầu tư), Sở KH&CN thực hiện thẩm định, có ý kiến về công
nghệ, thiết bị cho 28 dự án trong giai đoạn đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ các
Sở, ngành có yêu cầu. Thông qua hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư
được góp phần ngăn chặn kịp thời những công nghệ yếu kém, công nghệ lạc hậu đầu
tư vào địa phương.
5.2. Về công tác quản lý ATBX và hạt nhân
a. Công tác cấp phép cho thiết bị X-quang y tế
Giai đoạn 2015-2016, công tác cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng
thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) được thực hiện đúng quy trình và đúng thời gian
quy định, đã cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 25 cơ sở. Đến nay, số
lượng thiết bị X-quang trên địa bàn tỉnh là 50 thiết bị ở 39 cơ sở. Các cơ sở X-quang
y tế trên địa bàn tỉnh hoạt động có Giấy phép và chấp hành tốt các quy định của pháp
luật về ATBX.
b. Các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh
Các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ có trụ sở tại địa phương và từ
các địa phương khác đến hoạt động tại Quảng Ngãi đều khai báo đúng quy định. Đến
thời điểm hiện nay, số liệu về nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh cụ thể
như sau:
- Số cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ có trụ sở tại Quảng Ngãi là
07 đơn vị với số lượng nguồn phóng xạ là 31 nguồn, thiết bị bức xạ là 09 thiết bị.
- Số cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ có trụ sở từ địa phương khác
đến là 06 đơn vị với số lượng nguồn phóng xạ là 26 nguồn, thiết bị bức xạ là 04 thiết bị.
c. Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
- Hướng dẫn các cơ sở trên địa bàn tỉnh lập Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ
sở và phê duyệt các Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định. Đến nay,
tất cả các đơn vị sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt Kế
hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.
- Xây dựng và hoàn chỉnh, trình Bộ KH&CN phê duyệt “Kế hoạch ứng phó sự cố bức
xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh”. Giai đoạn 2015-2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
không xảy ra sự cố bức xạ.
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6. Về hoạt động SHTT, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
6.1. Về hoạt động SHTT
a. Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về
SHTT
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHTT nói chung và SHCN nói riêng
triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức. Thông qua các lớp tập huấn, tuyên
truyền trên truyền hình, báo, trang thông tin điện tử của Sở..., Sở KH&CN chủ động và
kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về SHTT đến cá nhân, DN trên địa bàn
tỉnh. Giai đoạn 2015-2016, đã tổ chức được 03 lớp đào tạo, tập huấn.
b. Công tác hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền SHCN
Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập và bảo vệ quyền SHCN là hoạt
động thường xuyên của Sở. Số lượng đơn đăng ký và cấp giấy chứng nhận độc quyền
tăng so những năm trước, phản ánh mức độ tin tưởng của DN cũng như hiệu quả và
chất lượng của hoạt động này tại địa phương. Theo thống kê của Cục SHTT từ năm
2015 đến 2016, có 110 đơn đăng ký bảo hộ, trong đó: sáng chế có 02 đơn, kiểu dáng
công nghiệp có 06 đơn và nhãn hiệu 102 đơn. Số giấy chứng nhận nhãn hiệu được Cục
SHTT cấp là 80. Giai đoạn 2015-2016, Sở đã thực hiện 62 lượt hướng dẫn tổ chức, cá
nhân xác lập quyền SHCN và 05 lượt cho tổ chức bảo vệ quyền SHCN.
c. Công tác thực thi và xử lý xâm phạm quyền SHTT
Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi bảo vệ quyền
SHTT được triển khai thường xuyên và có bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn
2015-2016, thông qua công tác thanh tra giúp ngăn chặn và xử lý kịp thời 03 vụ xâm
phạm quyền SHCN trên địa bàn.
d. Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương
Thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ phát triển giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn
2016-2020, đến nay Chương trình đã hỗ trợ cho 60 giấy chứng nhận về nhãn hiệu,
01 kiểu dáng công nghiệp và 02 giống cây trồng.
6.2. Hoạt động sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật
Để quản lý các hoạt động sáng kiến, công nhận sáng kiến hàng năm ở các cấp được
thuận lợi, đúng quy định của văn bản pháp luật hiện hành, nhằm động viên khuyến
khích các tổ chức, cá nhân trong việc sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội;
nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, Sở đã có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành,
DN trong tỉnh khai thác tại Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN hoặc trang website
của Sở KH&CN Quảng Ngãi phục vụ việc nghiên cứu và triển khai thực hiện.
7. Về công tác TCĐLCL
7.1. Công tác TCĐLCL, TBT
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thành lập các đoàn kiểm tra
liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TCĐLCL và ghi nhãn
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hàng hóa tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện
- điện tử; xăng - dầu; LPG; vàng trang sức, mỹ nghệ; hàng đóng gói sẵn; PTĐ nhóm
2; các đơn vị kiểm định, thử nghiệm vật liệu xây dựng,... trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Qua các đợt kiểm tra, đã kịp thời hướng dẫn, phổ biến các cơ sở, DN thực hiện đúng
các quy định của pháp luật về TCĐLCL.
- Phối hợp tham gia các đoàn thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn
hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh nhiều loại SP, HH do các cơ quan chức năng chủ
trì. Qua đó, tư vấn cho các đoàn thanh, kiểm tra các hình thức xử lý phù hợp đối với cơ
sở chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về TCĐLCL và ghi nhãn hàng hóa
trong sản xuất - kinh doanh.
- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra, giám định
các mặt hàng thiết yếu cấp cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2015,
2016, 2017.
- Tổ chức kiểm tra nhãn hàng hóa, hồ sơ chất lượng và sự phù hợp của 02 mẫu mũ
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy trước khi thực hiện Chương trình đổi mũ bảo
hiểm “Vì lợi ích cộng đồng” cho học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Tổ chức 8 hội nghị phổ biến Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường
đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm
tra nhà nước về đo lường, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường,
chất lượng trong kinh doanh xăng - dầu cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh các
huyện và TP.
- Tổ chức 2 lớp đào tạo nghiệp vụ đảm bảo chất lượng và đo lường trong kinh doanh
khí dầu mỏ hóa lỏng cho Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi, các cơ sở kinh
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.
- Gửi văn bản cho các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em cảnh báo các loại đồ chơi
trẻ em độc hại; hướng dẫn bằng văn bản đến các cơ sở kinh doanh xăng - dầu trên địa
bàn tỉnh thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2016 của Bộ KH&CN.
- Phổ biến kế hoạch GTCLQG năm 2015, năm 2016 đến Ban quản lý KKT Dung
Quất và các khu công nghiệp tỉnh và các DN đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trên
địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu cho Hội đồng sơ tuyển hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ
gửi Hội đồng Quốc gia. Kết quả, trong 2 năm, tỉnh Quảng Ngãi có 07 DN đạt GTCLQG
(01 giải Vàng và 06 giải Bạc).
- Thực hiện tiếp nhận 06 hồ sơ công bố hợp quy cho SP, HH phù hợp quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia, 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn cho SP, HH phù hợp tiêu chuẩn quốc gia.
- Cập nhật 1430 tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO; 740 TCVN mới ban hành;
83 QCVN mới ban hành; các VBQPPL của UBND tỉnh về TCĐLCL; 104 quy trình trong
lĩnh vực đo lường; cập nhật 14 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.
- Biên tập các Bản tin TBT theo định kỳ 02 tháng/số đăng trên Website thành phần
của Sở và gửi đến các DN có liên quan.

203

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
- Hướng dẫn cho nhiều lượt DN trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp
luật về TCĐLCL trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
- Hướng dẫn cho nhiều lượt DN thực hiện xây dựng, công bố TCCS, công bố tiêu
chuẩn áp dụng, chứng nhận và công bố hợp chuẩn/hợp quy cho SP, HH.
- Tích cực viết bài đăng trên website thành phần của Sở KH&CN, tập san KH&CN.
7.2. Công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt
động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Tổ chức 04 Hội nghị tập huấn về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và kiểm
tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa
bàn tỉnh.
- Gửi văn bản đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước thuộc đối tượng phải xây
dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016 triển khai thực hiện.
- Thực hiện tiếp nhận bản công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
7.3. Chương trình hỗ trợ DN tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng
SP, HH giai đoạn 2016-2020
- Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ, thị trường công nghệ và chuyên ngành tổ
chức hội nghị triển khai các Chương trình KH&CN hỗ trợ DN giai đoạn 2016-2020.
- Thiết kế tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Chương trình đến các DN đang hoạt động sản
xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Báo Quảng Ngãi quảng bá Chương
trình nhằm giúp DN nắm bắt các nội dung của Chương trình. Hướng dẫn các DN đăng
ký tham gia Chương trình.
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu; các tiêu chí thẩm
tra, xét duyệt; tiếp nhận hồ sơ và thực hiện hỗ trợ DN tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng
suất và chất lượng SP, HH.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức 01 khóa đào tạo nghiệp vụ năng suất chất lượng
cho DN.
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình và hồ sơ đề nghị hỗ trợ
của các DN trên địa bàn tỉnh.
8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Hoàn thành 48 số chuyên mục "Khoa học, công nghệ và đời sống" phát trên sóng
phát thanh, truyền hình tỉnh.
- Xuất bản 12 số Bản tin Thông tin KH&CN.
- Theo dõi viết tin, bài; sưu tầm, biên tập thông tin cho website thành phần, cập nhật
thông tin trên website thành phần. Tổng cộng: 150 tin, bài.
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- Xây dựng 01 phim tư liệu và 03 panô ảnh về kết quả hoạt động KH&CN 5 năm của
Sở (2011-2015) phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN Vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên
lần thứ XIII.
- Hoàn thành 01 panô ảnh phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng
Ngãi lần thứ 6 (2015-2020).
- Theo dõi ghi hình, đưa tin về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 (2014-2015).
- Xây dựng phim tư liệu kết quả 5 năm hoạt động KH&CN (2010-2015).
- Xây dựng phim tư liệu về Quyền SHCN đối với DN tỉnh Quảng Ngãi phục vụ Hội
nghị tập huấn SHTT của Sở.
- Hoàn thành báo cáo thống kê KH&CN hàng năm gởi Cục Thông tin KH&CN
Quốc gia.
- Thực hiện công tác Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ
KH&CN: gởi thông tin về kết quả các nhiệm vụ KH&CN hàng năm cho Cục Thông tin
KH&CN Quốc gia.
- Cấp 11 giấy chứng nhận cho 11 đề tài, dự án nghiệm thu năm 2015-2016.
Hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin đã
giúp kho thông tin KH&CN về nông nghiệp, nông thôn ngày càng phong phú, đa dạng,
từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin KH&CN cho người dân trong tỉnh.
9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong năm 2015-2016, Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành
02 cuộc thanh tra chuyên đề theo sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, cụ thể:
+ Năm 2015, thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra với chuyên
đề về TCĐLCL, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và SHCN đối với hàng đóng gói sẵn từ
ngày 07/8/2015 đến ngày 15/9/2015 đối với 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng
gói sẵn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Qua đợt thanh tra về TCĐLCL, mã số mã vạch và SHCN đối với hàng đóng gói sẵn,
kết quả cho thấy:
- Hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh được kiểm tra đều đã công bố tiêu chuẩn
áp dụng hoặc được chứng nhận hợp quy SP, HH theo quy định. Một số cơ sở khác kinh
doanh nhiều mặt hàng như siêu thị, trung tâm thương mại đã có lưu giữ công bố tiêu
chuẩn, nhưng không đầy đủ các mặt hàng đang kinh doanh.
- Giám định đo lường 21 lô hàng (bò khô: 6 lô; trà: 3 lô, cà phê: 1 lô; đường, sữa,
bánh: 6 lô, LPG: 5 lô) của 21/32 cơ sở. Kết quả: 17/21 lô hàng đạt yêu cầu kỹ thuật đo
lường; có 4 lô hàng của 4 cơ sở sản xuất - kinh doanh không đạt yêu cầu về định lượng.
Hầu hết hàng hóa thiếu về định lượng là hàng sản xuất thủ công, hệ thống cân đo đóng
gói thiếu chính xác. Đã xử phạt 3 cơ sở với số tiền là 16 triệu đồng và yêu cầu các cơ
sở vi phạm đóng gói lại đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.
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- Kiểm tra nhãn hàng hóa của các mặt hàng đóng gói sẵn nhận thấy: đa số nhãn hàng
hóa được ghi đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, còn một số nhãn hàng hóa thực phẩm,
phân bón ghi chưa đúng quy định như: viết tắt chữ khối lượng tịnh (KLT), ghi sai đơn vị
đo (Kgs), không có khoảng trắng giữa số định lượng và đơn vị đo,…
- Tiến hành lấy 10 mẫu hàng đóng gói sẵn để giám định chất lượng. Kết quả có
2 mẫu (nước giải khát và nước yến) có kết quả không phù hợp với công bố tiêu chuẩn
áp dụng.
Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính
đối với 6 cơ sở, tổng số tiền xử phạt là: 46.000.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu:
kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố, hàng hóa
không đạt yêu cầu về định lượng hàng đóng gói sẵn.
+ Năm 2016, thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra với chuyên
đề về TCĐLCL trong sản xuất - kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ từ ngày 18/7/2016
đến ngày 09/9/2016 đối với 56 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Về tiêu chuẩn: đa số cơ sở (chiếm 98%) thực hiện công bố TCCS theo quy định cho
các sản phẩm vàng do cơ sở mình sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa
lưu giữ công bố theo quy định, nhất là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, lượng hàng hóa
mua bán ít, chưa quan tâm việc yêu cầu cơ sở sản xuất cung cấp để lưu giữ công bố.
- Về đo lường: thực hiện kiểm tra 56 cân phân tích dùng trong giao dịch mua bán
vàng trang sức, mỹ nghệ; đồng thời thực hiện giám định đo lường đối với 73 mẫu vàng
và kết quả có 71/73 mẫu vàng (chiếm 97%) đạt yêu cầu theo quy định; có 02 mẫu vàng
khối lượng không đạt yêu cầu, tuy nhiên sai số thiếu không nhiều.
- Về chất lượng: thực hiện lấy mẫu và giám định chất lượng vàng của 65 mẫu vàng
trang sức lấy tại 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. Kết quả thử
nghiệm có 55/65 (chiếm 84,6%) mẫu có chất lượng (hàm lượng vàng) phù hợp với tiêu
chuẩn công bố áp dụng, còn lại 10/65 (chiếm 15,4%) mẫu vàng có chất lượng không
phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Hàm lượng vàng thiếu so với công bố đa số
không lớn. Trong đó, sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ được DN lấy từ các cơ sở sản
xuất ở TP Hồ Chí Minh có chất lượng ít ổn định, đặc biệt các mặt hàng trang sức có
hàm lượng vàng từ 61% đến 68% (vàng tây) có 3/12 mẫu không đạt, chiếm 25%; hàm
lượng vàng thiếu so với công bố cũng tương đối lớn, từ trên 1% đến 2,6%.
- Về nhãn hàng hóa: đa số các cơ sở sản xuất - kinh doanh vàng đã thực hiện tốt việc
ghi nhãn hàng hóa, có ghi đầy đủ những thông tin bắt buộc như: hàm lượng vàng, nhãn
hiệu hàng hóa, khối lượng vàng,… Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh không
phân biệt được mã ký hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, do đó, trên sản phẩm chỉ đóng nhãn
hiệu hàng hóa mà không đóng mã ký hiệu sản phẩm.
Qua thanh tra, đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính
đối với 14 cơ sở, tổng số tiền xử phạt là 90.000.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu:
không công bố TCCS, sử dụng chứng chỉ kiểm định cân hết hiệu lực, kinh doanh hàng
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hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố, nhãn ghi không đầy đủ các
nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.
Nhìn chung, cuộc thanh tra chuyên đề đã giúp nâng cao nhận thức và tăng cường
thực hiện pháp luật về TCĐLCL và nhãn hàng hóa đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh vàng trên địa bàn tỉnh; hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã đi vào nề nếp, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi
người tiêu dùng về chất lượng, về định lượng vàng trong giao dịch, góp phần ổn định
thị trường vàng theo quy định pháp luật.
10. Kết quả hoạt động sự nghiệp
Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, trong năm 2015-2016, Trung tâm Thông tin và
Ứng dụng KHCN đã tổ chức nghiên cứu thực nghiệm, tiếp thu, làm chủ được một số
tiến bộ kỹ thuật; bước đầu đã tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời
sống, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần đẩy mạnh ứng
dụng tiến bộ KH&CN cho người dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:
- Nhiệm vụ xây dựng vườn giống cây ăn quả:
Mục tiêu: xây dựng vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, sầu riêng hạt lép, chôm
chôm java) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng phục
vụ cho phát triển cây ăn quả của tỉnh.
Nhiệm vụ được triển khai thực hiện từ 9/2013, đến nay, vườn cây đã qua giai đoạn
kiến thiết cơ bản, thích nghi được với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của địa phương,
vườn bưởi và chôm chôm đã có trái bói, tuy nhiên, vườn cây chưa thể khai thác thu
hoạch được, cần phải tiếp tục theo dõi, chăm sóc nhằm lựa chọn những cá thể nổi trội
để lập hồ sơ bình tuyển cây đầu dòng. Giai đoạn kiến thiết cơ bản đã được Hội đồng
đánh giá nghiệm thu đạt Khá, sau khi nghiệm thu, Trung tâm đã xây dựng đề cương và
trình Sở tham mưu cho UBND tỉnh xét cấp kinh phí để tiếp tục chăm sóc vườn cây cho
3 năm tiếp theo và đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Nhiệm vụ tuyển chọn và lưu giữ giống lợn bản địa (lợn Kiềng sắt):
Mục tiêu: tuyển chọn và lưu giữ giống lợn bản địa (lợn Kiềng sắt) thuần chủng nhằm
giữ lại nguồn gen mang những đặc điểm di truyền quý, bảo vệ đa dạng sinh học là tiền
đề cho việc bảo tồn và tạo ra nguồn giống lợn bản địa, phát triển chăn nuôi, tạo sản
phẩm sạch, chất lượng và an toàn thực phẩm.
Nhiệm vụ được triển khai thực hiện từ 9/2013 đến 12/2015, đến nay đã tuyển chọn
được 50 con lợn Kiềng sắt thuần chủng, đàn lợn thích nghi với điều kiện ở Trại nghiên
cứu, sinh sản và phát triển bình thường, ít bệnh tật. Trung tâm tiếp tục nuôi lưu giữ
theo Đề án khung về bảo tồn nguồn gen của tỉnh. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã kết thúc giai
đoạn tuyển chọn, để tiếp tục nuôi lưu giữ bảo tồn từ nay đến 2020, Trung tâm tự khai
thác sản phẩm để trả chi phí thức ăn, thuốc men, còn công lao động được ngân sách
hỗ trợ. Lý do: giống lợn Kiềng sắt là giống lợn quý, chất lượng thịt thơm ngon, nhưng
trọng lượng nhỏ (con to khoảng 40 kg), thời gian nuôi lâu, giá thành cao, thị trường tiêu
thụ còn hạn hẹp. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ giới thiệu sản phẩm đến người tiêu
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dùng. Hiện nay, Trung tâm đang phối hợp với các huyện miền núi để phát triển đàn, bảo
tồn tại cộng đồng, tạo kế sinh sống cho người DTTS.
- Nhiệm vụ Tuyển chọn, nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống gà H’re Quảng Ngãi:
Mục tiêu: tuyển chọn, nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống gà H’re Quảng Ngãi.
Nhiệm vụ triển khai thực hiện từ 11/2015 đến 10/2017. Nhiệm vụ đang được triển
khai thực hiện theo tiến độ của đề cương. Đến nay, đã thực hiện 5 chuyến đi lựa chọn
mua giống ở các xã miền núi của huyện Ba Tơ, đã mua được 250 con gà Hre, xây dựng
4 ô chuồng, tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình kỹ thuật và đã tuyển
chọn lại 150 con mang đặc điểm thuần chủng của gà Hre. Gà nuôi đã thích ứng được
với điều kiện khí hậu, đặc điểm của Trại.
- Nhiệm vụ Ứng dụng đồng bộ các thiết bị cơ khí trong sản xuất nấm ăn và nấm
dược liệu:
Mục tiêu: ứng dụng đồng bộ các thiết bị cơ khí để sản xuất bịch phôi các loại nấm ăn
và nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tập trung đảm bảo năng suất, chất lượng
phục vụ nhu cầu phát triển nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh theo hướng hàng hóa cho
hiệu quả kinh tế.
Dự án triển khai thực hiện 8/2015 đến 7/2017, theo tiến độ của Đề cương, đã xây
dựng nhà trồng nấm, hai nhà để ươm bịch phôi nấm, đã ký hợp đồng với các nhà thầu
lắp ráp dây chuyền thiết bị, đến nay dự án đã hoàn thành vận hành thử và đi vào sản
xuất. Dự án sẽ cung cấp giống nấm, bịch phôi nấm và sản phẩm nấm các loại cho bà
con nông dân trong tỉnh. Trung tâm đã xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm đang phát triển
và được thị trường đón nhận tích cực; trong thời gian đến, Trung tâm phối hợp với các
cơ quan, các hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến, tập huấn đào tạo phát
triển nghề trồng nấm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Ngoài các nhiệm vụ triển khai tại Trại nghiên cứu, trong thời gian qua, Trung tâm
thực hiện đào tạo, tập huấn, hướng dẫn công nghệ chăn nuôi lợn và chăn nuôi gà trên
nền chuồng bằng đệm lót vi sinh cho bà con nông dân ở các huyện không thuộc dự án;
hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm cho các hộ dân có nhu cầu, cung cấp bịch phôi nấm ăn
và nấm dược liệu, giống nấm, tư vấn chuyển giao kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân
trên địa bàn tỉnh.
11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
- Hoạt động KH&CN cấp huyện, TP chưa có đổi mới so với những năm trước. Công
tác QLNN về KH&CN của huyện, TP thực hiện theo hình thức kiêm nhiệm: 01 chuyên
viên thuộc biên chế của phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc phòng Kinh tế được phân công
kiêm nhiệm quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện. Về Hội đồng KH&CN cấp
huyện, TP, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 13/14 huyện thành lập.
- Công tác đầu tư, nghiên cứu ứng dụng KH&CN tại các huyện còn hạn chế. Trong
năm 2016, có huyện Bình Sơn bố trí kinh phí chi cho hoạt động khoa học của huyện;
trong đó đã thực hiện 01 đề tài KH&CN cấp huyện “Thử nghiệm trồng tỏi trên vùng đất
cát ven biển xã Bình Thạnh”; các huyện, TP còn lại thực hiện việc ứng dụng tiến bộ
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KH&CN thông qua việc bố trí vốn của huyện để đối ứng thực hiện các dự án KH&CN
của tỉnh.
- Việc ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất tại các huyện, TP tỉnh Quảng Ngãi
chủ yếu tập trung thực hiện các mô hình thông qua các kênh: khuyến nông, nông thôn
mới,... Các kết quả ứng dụng KH&CN vào thực tế tại các huyện đã đạt một số kết quả
khả quan; một số mô hình có hiệu quả kinh tế góp phần vào việc phát triển KT-XH của
địa phương: mô hình đưa hạt giống lúa lai vào sản xuất, mô hình thâm canh bò cái lai
Zêbu sinh sản tại huyện Sơn Tịnh, mô hình nuôi thương phẩm Lươn đồng tại huyện
Ba Tơ,... Từ kết quả của các mô hình làm cơ sở nền tảng cho việc triển khai nhân rộng
trên địa bàn toàn huyện, TP thông qua các kênh đầu tư khác.
12. Về hoạt động Quỹ KH&CN
- Quỹ Phát triển KH&CN địa phương: chưa triển khai thực hiện.
- Số lượng Quỹ phát triển KH&CN của DN được thành lập tại địa phương: 03 DN
(Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Công ty Cổ
phần Đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện
Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo
kế hoạch đề ra. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tập trung hướng vào phục
vụ cho các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, gắn với xây dựng nông thôn mới. Các
chương trình, đề tài, dự án KH&CN triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả
quan trọng. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, hơn 25 dự án hỗ trợ
chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất đã đem lại hiệu quả thiết thực,
góp phần vào tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh. Năng suất bình quân các loại cây
trồng chủ lực của tỉnh tăng khá. Trong khu vực sản xuất - kinh doanh và công nghiệp,
các Chương trình KH&CN hỗ trợ DN đã thực hiện hỗ trợ các DN đổi mới thiết bị công
nghệ, áp dụng các HTQLCL tiên tiến, xác lập quyền SHTT,... Về cơ bản, sự hỗ trợ đã
tạo được hiệu quả trong việc nâng cao công suất, sản lượng, chất lượng và sức cạnh
tranh các sản phẩm của DN, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.
Hoạt động khoa học trong lĩnh vực KHXHNV đã cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học để
tỉnh đề ra chủ trương, ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Trong lĩnh vực điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên
và bảo vệ môi trường, hoạt động KH&CN đã tạo lập được một số CSDL ban đầu và
cung cấp luận cứ khoa học cho việc quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
tiết kiệm, hợp lý hơn, phục vụ phát triển KT-XH bền vững; dự báo, cảnh báo nguy cơ
thiên tai có thể xảy ra để có giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài
sản của nhân dân,...
Công tác QLNN về KH&CN, SHTT, ATBX được triển khai đồng bộ. Công tác TCĐLCL
được chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động giám sát và hướng dẫn DN tuân thủ các quy
định của nhà nước về đo lường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Công tác thanh tra,
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kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, nghiêm túc xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm,
góp phẩn tăng cường thực thi pháp luật về đo lường, chất lượng, SHCN, bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng và nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật chuyên ngành
trong sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.
Chương trình KH&CN hỗ trợ DN, cùng với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã có tác
động tích cực trong việc hỗ trợ, khuyến khích DN xây dựng, áp dụng các hệ thống quản
lý tiên tiến, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ; cải tiến kỹ thuật, công nghệ; đổi mới
công nghệ, thiết bị mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng SP, HH, tăng sức cạnh tranh
của hàng hóa và DN trên thị trường. Hoạt động thông tin KH&CN được tăng cường đổi
mới về nội dung, hình thức. Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; tiếp tục tham mưu
áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành
chính trên địa bàn tỉnh.
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp
2.1. Một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân
- Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa sâu sắc tầm quan trọng của KH&CN
đối với phát triển KT-XH nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện cũng như đầu tư đúng mức đối với lĩnh vực KH&CN.
- Thiếu các đề tài, dự án KH&CN có tính đột phá; hàm lượng KH&CN trong các đề
tài chưa cao; số lượng đề tài, dự án trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ít; một số đề tài
sau khi nghiệm thu tính nhân rộng vào thực tiễn còn hạn chế; hoạt động KH&CN cấp
huyện và một số ngành, DN chưa được quan tâm đúng mức, thiếu cán bộ chuyên trách
về KH&CN cấp huyện.
- Tiềm lực KH&CN của tỉnh nói chung và các tổ chức khoa học hiện nay yếu; thiếu
các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học đầu ngành để dẫn dắt hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng KH&CN. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị phục
vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao ứng dụng KH&CN chưa đáp ứng
yêu cầu.
- Kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN của tỉnh trong thời gian qua
còn hạn chế, chỉ đạt khoảng 0,36% so với tổng chi ngân sách của tỉnh (thấp hơn mức
chi bình quân của cả nước 1,5-1,6%). Việc đa dạng hóa nguồn đầu tư tài chính cho
KH&CN còn nhiều khó khăn, chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước. Khu vực DN,
nhất là DN vừa và nhỏ chưa đầu tư cho KH&CN.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2018-2020
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai
đoạn 2016-2020. Từ nay đến năm 2020, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các
Chương trình KH&CN sau:
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1. Chương trình KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông
thôn mới
Phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm
cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng nông thôn mới. Góp phần
tạo nền sản xuất xanh, sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân.
Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng 35 mô hình, dự án ứng dụng, chuyển giao tiến
bộ KH&CN, có quy mô phù hợp với từng địa phương trong tỉnh, trong đó có khoảng
40% mô hình, dự án thực hiện ở miền núi; xây dựng khoảng 20% mô hình, dự án liên
kết ứng dụng KH&CN theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân. Chuyển
giao 35 lượt công nghệ, thiết bị mới, tiên tiến phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế
của từng địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, nhất là vùng nông thôn, miền
núi của tỉnh. Thông qua các mô hình, dự án, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng khoảng
150 kỹ thuật viên cơ sở và 14.000 lượt nông dân, góp phần nâng cao năng lực ứng
dụng tiến bộ KH&CN ở các địa phương.
2. Chương trình KH&CN hỗ trợ DN, doanh nhân
Nâng cao nhận thức cho cộng đồng DN, doanh nhân trong tỉnh về vai trò của hoạt
động đổi mới - sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh. Hỗ trợ DN áp dụng các công cụ cải
tiến năng suất, hệ thống các tiêu chuẩn, HTQLCL tiên tiến, đổi mới thiết bị công nghệ,
phát triển tài sản trí tuệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh
hàng hóa trên thị trường.
Đến năm 2020, thực hiện hỗ trợ áp dụng 08 hệ thống tích hợp, 58 HTQLCL tiên tiến,
40 công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 23 DN đổi mới thiết bị, công nghệ; 24 SP, HH
được chứng nhận và công bố hợp chuẩn; 160 đối tượng xác lập quyền SHCN; 24 DN
có sản phẩm đạt Giải thưởng quốc gia.
3. Chương trình KH&CN phục vụ quản lý, khai thác, phát triển tài nguyên thiên
nhiên và bảo vệ môi trường
- Cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý, khai thác tiềm năng, lợi
thế của các vùng, nhất là vùng ven biển và đảo Lý Sơn trong việc phát triển du lịch, phát
triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường.
- Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong công tác quản lý, khai thác hợp lý, sử dụng có hiệu
quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, rừng, biển, khoáng sản,...), chú trọng bảo vệ môi
trường sinh thái và phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Chương trình phát triền KHXHNV
- Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính
trị, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH, hội nhập quốc tế của tỉnh.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
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5. Chương trình KH&CN phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
- Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực y học nâng cao chất lượng dịch vụ chăm
sóc, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.
- Kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, rác thải y tế và đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH
và hội nhập quốc tế.
6. Chương trình phát triển tiềm lực KH&CN
Đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực KH&CN, phấn đấu đạt mức
trung bình khá so với mức bình quân chung của cả nước.
Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho Trại Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng CNSH
giai đoạn 2 phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xây dựng một số phòng thí nghiệm chuyên
ngành có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020, số cán bộ hoạt
động KH&CN đạt 09 người trên 1 vạn dân.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN, hoàn thành việc chuyển đổi
100% tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
PHẦN III - ĐỀ NGHỊ
Đề nghị Bộ KH&CN:
- Sớm có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
- Cần có tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số
55/2015/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng
dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ
KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với nội dung xác định số lượng
thành viên và số ngày công tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
- Nghiên cứu bổ sung, sửa chữa một số nội dung của Thông tư liên tịch số
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng
dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước để tạo điều kiện cho các DN KH&CN
tham gia chủ trì các nhiệm vụ KH&CN.
- Xây dựng trình Thủ tướng ban hành dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN
- Sớm có tập huấn, hướng dẫn cho địa phương về phương pháp, tiêu chí, các yếu
tố và biểu mẫu để điều tra, đánh giá các chỉ tiêu sau: tốc độ đổi mới công nghệ, thiết
bị; tổng đầu tư xã hội cho KH&CN; đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào
tăng trưởng; Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư sô04/2014/TT-BKHCN
ngày 08/4/2014 của Bộ KH&CN về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
- Ban hành cơ chế, chính sách để tạo điều kiện nhân rộng và ứng dụng vào thực tiễn
đối với các sáng chế, sáng kiến kỹ thuật, các mô hình sáng kiến, giải pháp đạt giải Hội
thi sáng tạo kỹ thuật.
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TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KH&CN GIAI ÑOAÏN 2015-2016
CUÛA TÆNH LAÂM ÑOÀNG VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ
COÂNG TAÙC GIAI ÑOAÏN 2017-2020
PHẦN I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác tham mưu
- Tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày
26/3/2015 về việc phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự nghiệp KHCN cấp huyện năm
2015; Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc ban hành Quy định
về quản lý nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày
29/7/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016
về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH của các DN trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày
26/10/2016 về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ về KH&CN cho DN trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016
về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
KH&CN; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch
thanh tra chuyên ngành năm 2016;
- Tham mưu trình UBND tỉnh triển khai Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày
09/3/2015 của Bộ KH&CN về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của
Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, TP
trực thuộc TW;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết
định số 46/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc “Ban hành định mức xây dựng, phân bổ
dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN tại tỉnh Lâm Đồng” theo
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015;
- Tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 giai đoạn 2016-2020”;
ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 10/01/2017 thực hiện Kế hoạch 65-KH/TU
ngày 19/02/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày
01/11/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp
CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”
phù hợp tình hình thực tế của Lâm Đồng.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII.
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Phụ lục 1: Thống kê các VBQPPL về KH&CN được ban hành
STT

Tên văn bản

Cơ quan
ban hành

1

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc "Ban hành Quy
định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng”

UBND tỉnh Lâm Đồng

2

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc phê duyệt dự án
“Nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH của các DN trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”

UBND tỉnh Lâm Đồng

3

Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc “Thành lập Ban Chỉ
huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng”

UBND tỉnh Lâm Đồng

4

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc “Ban hành định mức
xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án KH&CN có sử
dụng NSNN tại tỉnh Lâm Đồng”

UBND tỉnh Lâm Đồng

5

Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 về việc phê duyệt
“Chương trình hỗ trợ về KH&CN cho DN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai
đoạn 2016-2020”

UBND tỉnh Lâm Đồng

6

Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc công bố thủ tục
hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

UBND tỉnh Lâm Đồng

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN
- Nguồn nhân lực Sở: tổng số CBCCVC toàn Sở là 109 người. Trong đó, có
15 CBCCVC trình độ trên đại học, 77 CBCCVC trình độ đại học và số CBCCVC trình
độ khác là 17 người; Hội đồng KH&CN cấp huyện 131 người.
- Công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách:
+ Xây dựng đề án tinh giản biên chế của Sở theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày
20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và theo Kế hoạch tinh giản
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức,viên chức tỉnh Lâm Đồng theo văn bản
số 139-KH/TU ngày 08/9/2015 của Tỉnh ủy Lâm Đồng;
+ Thực hiện thủ tục bàn giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành Sở KH&CN và bàn giao
nhiệm vụ quản lý, điều hành của Giám đốc Sở;
+ Sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm theo Quyết định số 2037/QĐ-BNV ngày
31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan,
tổ chức hành chính của tỉnh Lâm Đồng;
+ Ban hành Quyết định số 138/QĐ-SKHCN về việc chuyển đổi Trung tâm Phân tích
và Chứng nhận Chất lượng thành Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thuộc Chi cục TCĐLCL
Lâm Đồng;
- Công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý KH&CN cấp huyện: có 05 UBND huyện,
TP đã ban hành quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của phòng Kinh tế, Kinh tế Hạ tầng, bao gồm TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương,
Đam Rông, Di Linh, Đạ Tẻh theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
ngày 15/10/2014 của Bộ KH&CN - Bộ Nội vụ; 06 UBND huyện, TP đã ban hành quyết
định Kiện toàn Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN, gồm TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc,
huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai;
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- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: cử 02 công chức học lớp cao cấp lý luận chính trị,
10 công chức học lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên, 06 công chức học
bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên chính, 07 công chức viên chức học lớp cao
học, 06 công chức học lớp trung cấp lý luận chính trị, 02 công chức, viên chức học bồi
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 02 công chức học bồi dưỡng cập nhật kiến
thức quốc phòng thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4 và khoảng 300 lượt CBCCVC học
các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Công tác hợp tác quốc tế: thực hiện công tác hợp tác KH&CN và đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao với các tổ chức trong nước và quốc tế; tham gia 02 đoàn công
tác tại Hàn Quốc do Bộ KH&CN và Trường Đại học Chung Nam tổ chức tham quan học
tập kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng và bàn chương trình hợp tác sản xuất chế phẩm
sinh học phòng trừ tuyến trùng cho cây cà phê cho 03 cán bộ công chức Sở KH&CN và
02 cán bộ công chức Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Điều chỉnh dự án tăng cường trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác TCĐLCL theo
Văn bản số 6891/UBND-VX1 ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều
chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý TCĐLCL
tại tỉnh Lâm Đồng và Dự án Xây dựng Trạm thực nghiệm Đơn Dương thuộc Trung
tâm ứng dụng KH&CN theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 đã được
UBND tỉnh bố trí vốn năm 2017.
3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN
3.1. Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN
- Năm 2015: 22.546 triệu đồng, đã phân bổ 20.114 triệu đồng, tiến hành giải ngân
18.313 triệu đồng, đạt tỷ lệ khoảng 91%.
- Năm 2016: 18.548 triệu đồng (đã trừ tiết kiệm 10%), giải ngân 16.524 triệu, đạt tỷ
lệ khoảng 90%.
Bước đầu triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BKHCN-BTC
ngày 25/8/2014 thực hiện giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho 02 đơn vị
gồm: Trung tâm Ứng dụng KH&CN; Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.
3.2. Về tình hình sử dụng kinh phí quản lý nhà nước
- Năm 2015: 5.763 triệu đồng, đã tiến hành giải ngân 5.446 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95%.
- Năm 2016: 4.463 triệu đồng, đã tiến hành giải ngân thực hiện 100% kế hoạch năm.
3.3. Về tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển: không
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN
Đơn vị tính: triệu đồng
Kinh phí
Đầu tư phát triển

Năm

Kinh phí sự nghiệp

Kinh phí
Quản lý nhà nước

TW
thông báo

Thực
hiện

TW
thông báo

UBND tỉnh/TP
đã phân bổ

Thực
hiện

Phân bổ

Thực
hiện

2015

0

0

22.546

20.114

18.313

5.763

5.446

2016

0

0

21.020

18.548

16.524

4.463

4.463

Tổng cộng

0

0

43.566

38.662

34.837

10.226

9.909
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4. Những kết quả, thành tựu phát triển KT-XH đạt được có sự đóng góp của
KH&CN
- Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: đã nghiên cứu, chọn tạo và
nhân giống các loại cây con có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và thích
hợp với từng vùng sinh thái của tỉnh. Cụ thể: đã thực hiện tuyển các giống bơ giống
Cam (cam Canh và cam Cara cara), chuối Laba, nấm ăn và nấm dược liệu, các loại
cây dược liệu như Sâm Ngọc Linh, Sâm Việt Nam, cà phê chè, cà phê có năng suất và
chất lượng để chọn làm những cây mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng.
- Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KH&CN nhằm nâng cao năng suất và chất
lượng đối với một số giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế của tỉnh như chè, cà phê, rau,
hoa, cây dược liệu, heo, bò, thủy sản,… đạt trên 120 triệu đồng/ha canh tác/năm. Kết
quả nghiên cứu ứng dụng và CGCN đã khẳng định KH&CN góp phần quan trọng trong
việc tiếp thu, làm chủ, thích nghi và khai thác có hiệu quả các công nghệ tiên tiến; nhờ
đó trình độ công nghệ trong một số ngành sản xuất, dịch vụ đã được nâng lên đáng kể,
nhiều SPHH có sức cạnh tranh cao;
- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thâm canh, phòng trừ sâu, bệnh, bảo
quản, chế biến sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản như
đề tài “Ứng dụng CNSH trong bảo vệ thực vật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn
VietGAP tại tỉnh Lâm Đồng”; nghiên cứu chế tạo máy sấy Atiso, máy sấy gỗ phục vụ
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
- Trong lĩnh vực xã hội và nhân văn: nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN trong quản
lý, CCHC. Thông qua việc hỗ trợ các đơn vị hành chính áp dụng HTQLCL theo tiêu
chuẩn ISO 9001 đã nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thỏa mãn nhu cầu
ngày càng cao của người dân. Đề xuất các giải pháp quản lý KT-XH có hiệu quả, đánh
giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng, từ đó có các giải pháp tương ứng
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nghiên cứu các vấn đề về môi trường
nhân văn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các hoa văn trang trí và văn hóa
của các dân tộc bản địa nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa cũng như tạo
nét đặc trưng để hỗ trợ phát triển du lịch.
- Trong lĩnh vực NTMN: thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất
nông nghiệp đã tạo động lực mạnh mẽ đối với các DN, hợp tác xã, các hộ đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp. Sở đã kết nối với các DN xây dựng và thực hiện nhiều dự án
NTMN do TW và địa phương quản lý. Qua đó, làm thay đổi phương thức sản xuất nông
nghiệp truyền thống sang phương thức sản xuất hàng hóa chất lượng cao, bảo vệ môi
trường, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp cận, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của thị trường tiêu dùng. Đặc biệt trong việc khai thác và thúc đẩy ngành sản
xuất nấm của tỉnh Lâm Đồng phát triển dẫn đầu khu vực Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu
nội tiêu và xuất khẩu.
- Các chương trình nghiên cứu về CNTT đã góp phần nâng cao năng lực nội sinh
trong một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả
của nhiều ngành kinh tế. Đã xây dựng mạng lưới gồm 145 điểm thông tin KH&CN ở
các xã, huyện, TP.
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- Thực hiện tốt hợp tác liên kết vùng trong triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Phối hợp
với tỉnh Ninh Thuận và một số viện, trường triển khai đề tài “Nghiên cứu giám định và
phát triển khả năng sinh sản của bò tót lai F1 giữa bò nhà và bò tót tại vùng giáp ranh
tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng”. Thực hiện hợp tác với Hàn Quốc trong các nghiên cứu
về cây Sâm, về ứng dụng CNSH trong phòng trừ sâu, bệnh.
5. Về công tác quản lý công nghệ và ATBX hạt nhân
5.1. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
Tổ chức đánh giá, nghiệm thu chính thức 08 dự án hỗ trợ KH&CN.
5.2. Công tác quản lý về công nghệ, thị trường công nghệ và doanh nghiệp
KH&CN
- Triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN
theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND; tuyên truyền, phổ biến về các nội dung, chính sách
hỗ trợ trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng; in ấn tờ rơi; gửi các thông báo tham
gia Chương trình đến 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, các Hiệp hội, địa phương; phối
hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ KH&CN tổ chức tập huấn về đổi mời sáng tạo và CGCN,
về các chính sách hỗ trợ KHCN cho các hợp tác xã.
5.3. Hoạt động an toàn bức xạ
- Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng năm 2016: đã tiến hành kiểm kê nguồn phóng xạ và bức xạ tại các cơ sở
bức xạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về ATBX và hạt nhân trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng.
- Hướng dẫn hồ sơ, thẩm định để gia hạn và cấp phép sử dụng thiết bị X-quang trong
y tế cho 27 cơ sở và cấp chứng chỉ nhân viên tiến hành công việc bức xạ cho 03 cơ
sở. Phối hợp với các Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các
huyện tiến hành kiểm tra các đơn vị sử dụng các nguồn phóng xạ và 38 cơ sở sử dụng
thiết bị X-quang.
6. Về hoạt động SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật
- Hướng dẫn 32 lượt DN, cá nhân về thủ tục xác lập quyền SHCN.
- Tiếp tục triển khai các nội dung của dự án “Hỗ trợ DN trong lĩnh vực SHTT
năm 2015”.
- Hỗ trợ cho các địa phương triển khai Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản
phẩm đặc trưng thế mạnh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020: trong đó, phối hợp với Phòng
Kinh tế TP Đà Lạt tổ chức 02 cuộc Hội thảo triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận
“Dâu tây Đà Lạt” cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP; Hoàn thiện, bổ sung các tài
liệu phúc đáp đăng ký nhãn hiệu Trà B’lao và Rau Đà Lạt ra nước ngoài.
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- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng tham gia công tác tập huấn
triển khai về Nghị định Sáng kiến và Thông tư hướng dẫn Nghị định Sáng kiến cho
khoảng 400 các Sở, ban, ngành, địa phương, DN, xã, phường trong tỉnh.
- Xây dựng cơ chế cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
7. Về công tác TCĐLCL
7.1. Công tác tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng
- Đã tiến hành rà soát và cập nhật mới 09 quy chuẩn, mua mới 08 TCVN, hủy bỏ
239 TCVN. Hiện tại quản lý 1.498 TCVN, 591 quy chuẩn kỹ thuật và 12 quy chế
địa phương;
- Tổ chức tập huấn về nhận thức và triển khai áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008, tập huấn về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mô hình chung về
HTQLCL tại các cơ quan hành chính;
- Phối hợp kiểm tra tình hình triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 15 cơ quan hành chính.
7.2. Công tác năng suất chất lượng
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của các DN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định
số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh.
- Tổ chức các lớp đào tạo về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý và công cụ cải
tiến năng suất chất lượng, lớp đào tạo nhận thức về GACP và kỹ năng đánh giá nội bộ;
kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian; đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn
thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005; cải tiến năng suất theo hệ thống quản lý
tinh gọn Lean; về quản trị chất lượng trong du lịch.
- Năm 2016, có 15/274 DN trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Dự án năng suất
chất lượng.
7.3. Công tác đo lường
- Kiểm định 7.814/6.334 PTĐ (đạt 123,36%), kết quả có 162 PTĐ không đạt yêu
cầu kỹ thuật và đo lường; rà soát thống kê 10 DN sử dụng và kinh doanh taxi với
1.122 taximet; 246 DN kinh doanh xăng - dầu với 1.049 cột đo xăng - dầu. Các đơn vị
đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đo lường, phê duyệt mẫu và
sử dụng PTĐ.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế TP, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện quản lý số
lượng PTĐ và thống kê nhu cầu kiểm định của các DN.
7.4. Công tác TBT (Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại)
Năm 2015: cập nhật 09 bài thông tin và 66 tin cảnh báo trên trang web TBT Lâm
Đồng. Năm 2016: cập nhật 152 tin cảnh báo và 16 bài thông tin liên quan đến các sản
phẩm chủ lực của tỉnh Lâm Đồng đăng trên website Chi cục TCĐLCL, viết 05 bài thông
tin cho Bản tin TBT;
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- Phối hợp với các đơn vị trong việc thông tin tuyên truyền về Chương trình hỗ trợ
DN năm 2016, cơ chế kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và quy định kiểm tra chất lượng
đối với sản phẩm chè xuất khẩu; thông tin mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với
hành tây và khoai tây.
8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Năm 2015: tiếp nhận 01 đơn khiếu nại về lĩnh vực TCĐLCL. Hiện Sở đã giải quyết
xong, đơn vị khiếu nại đã chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại và thực hiện việc
nộp phạt theo quy định.
+ Năm 2016: tiếp nhận 02 đơn tố cáo vi phạm quyền SHCN (đã hướng dẫn và đề
nghị nguyên đơn bổ sung hồ sơ theo quy định).
9. Kết quả hoạt động sự nghiệp
9.1. Hoạt động Trung tâm Ứng dụng KH&CN
- Tiếp tục thực hiện cấy chuyền, lưu giữ chủng, loài nấm và vi sinh; thu thập, bổ sung
loài nấm ăn, nấm dược liệu và giống mới (giống rau, hoa, cây ăn quả);
- Hoạt động dịch vụ chuyển giao KH&CN được đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu
quả các hợp đồng dịch vụ, chuyển giao KH&CN cho các đơn vị, địa phương. Theo dõi
tình hình sinh trưởng và phát triển của các mô hình đã xây dựng để kịp thời đề xuất biện
pháp nhân rộng phục vụ sản xuất;
- Hoạt động sản xuất cây giống: đã sản xuất và cung cấp cho thị trường
287.000 cây giống các loại; 4.540 kg nấm ăn, nấm dược liệu cho nông dân và DN trong
tỉnh đặt hàng.
9.2. Hoạt động Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
- Hoạt động Phân tích và Kiểm nghiệm: đã phân tích 6.169 mẫu gồm 16.800 chỉ tiêu
hóa lý, 3.402 chỉ tiêu vi sinh, 4.459 chỉ tiêu vật liệu xây dựng.
- Chứng nhận chất lượng:
-Tổ chức thực hiện các đề tài cấp cơ sở và thực hiện các dịch vụ KH&CN trên địa
theo chức năng.
- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thử
nghiệm, chứng nhận, đo lường, hiệu chuẩn và chuyên gia đánh giá trưởng.
9.3. Hoạt động Ban Quản lý Khu CNSH và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao Đà Lạt
- Hoàn thành việc chuyển đổi tên dự án “Khu CNSH và nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Đà Lạt” thành “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng” theo
Quyết định số 575/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định đổi tên dự án số
630/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng);
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- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng đề án thành lập “Khu Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Lâm Đồng” gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước
khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm triển khai, phối hợp với UBND huyện
Lạc Dương, các cơ quan chuyên môn triển khai đường giao thông, bồi thường và giải
phóng mặt bằng tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao.
9.4. Hoạt động Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
- Xuất bản và phát hành Bản tin KH&CN Lâm Đồng số 1-6/2015, 1-6/2016; Bản tin
KH&CN và DN số 1-4/2015, 1-4/2016; Bản tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn
số 1-12/2015, 1-12/2016;
- Triển khai kế hoạch hoạt động truyền thông KH&CN. Thực hiện đưa tin các hoạt
động KH&CN trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng và các
thông tin khác liên quan đến hoạt động KH&CN của tỉnh;
- Chọn lọc 125/120 tài liệu bao gồm các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các tổng
luận đưa vào thư viện điện tử. Chọn lọc, biên tập, đưa 887 tin, bài lên website của Sở
KH&CN; 311 quy trình, hướng dẫn kỹ thuật vào thư viện điện tử;
- Tổ chức tuyên truyền, xuất bản bản tin, phóng sự chào mừng Ngày KH&CN Việt
Nam 18/5;
- Thực hiện thẩm định, cấp 55 giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có
sử dụng ngân sách nhà nước;
- Ký hợp đồng và triển khai các hoạt động dịch vụ bảo trì máy tính, xây dựng phần
mềm cho các đơn vị; hỗ trợ kỹ thuật cho các điểm thông tin KH&CN trong tỉnh.
10. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện
- Đã thực hiện phân cấp, hướng dẫn cấp huyện triển khai các nhiệm vụ ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Đã tiến hành nghiệm thu 34 nhiệm vụ
năm 2015; triển khai 22 đề tài, dự án năm 2016; duy trì hoạt động 145 điểm thông tin
KH&CN cấp xã.
- Các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở đã phối hợp với các huyện, TP thực hiện
công tác QLNN về TCĐLCL, SHTT, kiểm tra ATBX hạt nhân đối với các cơ sở sử dụng
nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang Y tế trên địa bàn.
11. Về hoạt động Quỹ KH&CN
- Trong năm 2016, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Quỹ) thực hiện
chuyển đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật KH&CN năm 2013 tại Quyết định số
280/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sau khi kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành cũng như kiểm soát, Quỹ đã
tham mưu HĐQL Quỹ ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động cho: Hội đồng
quản lý Quỹ (Quyết định số 2334/QĐ-HĐQLQ ngày 27/10/2016); Hội đồng KH&CN
(Quyết định số 2335/QĐ-HĐQLQ ngày 27/10/2016); Ban Kiểm soát Quỹ (Quyết định
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số 2336/QĐ-HĐQLQ ngày 27/10/2016) và Cơ quan điều hành Quỹ (Quyết định số
2440/QĐ-HĐQLQ ngày 02/11/2016);
- Ngày 01/12/2016, Hội đồng quản lý Quỹ đã ký ban hành Quyết định số
2677/QĐ-HĐQLQ quy định về việc cho vay của Quỹ đối với các dự án ứng dụng kết
quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh
theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Về chế độ tài chính, Quỹ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng
ban hành quy định tạm thời chế độ tài chính cho hoạt động của Quỹ trong năm 2016 và
năm 2017; lập dự toán cho năm tài chính 2017.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch
Nhìn chung, công tác QLNN về KHCN được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu
quả, hiệu lực quản lý trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động thanh tra đã bám sát nhiệm vụ
và chức năng QLNN, đã tổ chức và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp
thời đơn thư khiếu nại. Qua các cuộc thanh tra đã góp phần giúp các cơ sở sản xuất,
kinh doanh hiểu rõ hơn các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN, ý thức được
trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tuân thủ pháp luật về KH&CN. Hoạt động QLNN trên
lĩnh vực TCĐLCL đã được chủ động triển khai thực hiện bám sát kế hoạch ngay từ đầu
năm. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác quản lý điều
hành trong lĩnh vực quản lý KH&CN.
Nhiệm vụ kế hoạch KH&CN 02 năm 2015-2016 được triển khai theo kế hoạch đã phê
duyệt và đúng tiến độ. Công tác xét duyệt, thẩm định, kiểm tra, hội thảo, nghiệm thu,
đăng ký kết quả được thực hiện đúng quy định. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nhiệm
vụ KH&CN theo yêu cầu thực tiễn trình UBND tỉnh phê duyệt. Các chuyên gia của các
viện, trường đóng trên địa bàn tích cực tham gia các hội đồng tư vấn giúp việc triển khai
các nhiệm vụ được thuận lợi.
Việc triển khai cơ chế quản lý theo quy định mới góp phần tăng cường trách nhiệm
của các Sở, ngành, địa phương về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu,
nâng cao chất lượng nghiên cứu, hạn chế chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN; quy định trách nhiệm triển khai ứng dụng vào thực tiễn sau nghiệm thu của
đơn vị đề xuất đặt hàng, đơn vị chủ trì, giúp việc quản lý nhiệm vụ KH&CN của tỉnh tiếp
tục đi vào nề nếp, hợp lý và khoa học hơn.
Việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã nâng cao chất lượng và hiệu
quả công việc, hồ sơ giải quyết nhanh chóng, đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao. Đội ngũ cán bộ công chức đã nhận thức tốt hơn về lợi ích của
việc áp dụng HTQLCL, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận được phân công rõ
ràng, minh bạch, tránh chồng chéo; từng bước cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa nhà
nước và nhân dân, củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền.
Công tác thông tin KH&CN được tăng cường và nâng cao chất lượng. Hoạt động
sự nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ
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KH&CN; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh
ở cấp huyện và TP và ngày càng bám sát vào thực tiễn phát triển KT-XH của tỉnh.
2. Khó khăn, tồn tại
- Tiến độ triển khai Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính
phủ Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030 còn chậm, chưa đáp ứng chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Việc tổ chức triển khai Quỹ phát triển KH&CN Lâm Đồng còn lúng túng;
- Thiếu Lãnh đạo Sở theo quy định, mới có 01 Giám đốc Sở và 01 Phó Giám đốc Sở,
do đó việc quản lý, điều hành còn gặp nhiều khó khăn.
3. Nguyên nhân
- Chất lượng nhân lực KH&CN còn hạn chế, phân bố không đồng đều; năng lực của
đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN các cấp còn hạn chế;
- Năng lực nghiên cứu của một số cơ quan chủ trì còn khiêm tốn, chưa có sự gắn kết,
phối hợp chặt chẽ giữa các Viện, trường TW và các tổ chức KH&CN tại địa phương;
- Còn thiếu các văn bản hướng dẫn của cấp trên về cơ chế hoạt động của Quỹ
KH&CN, về tăng cường tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp KHCN công lập.
PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Nhiệm vụ chủ yếu
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 10/01/2017 về việc thực
hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 19/02/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng nhằm triển khai
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Phát triển
KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
XHCN và hội nhập quốc tế”.
- Tăng cường công tác QLNN về KH&CN trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời tham mưu
cho UBND tỉnh ban hành các VBQPPL theo tinh thần đổi mới của Luật KH&CN năm
2013 và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ.
- Tập trung chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt kế hoạch KH&CN hàng năm kịp thời,
hiệu quả.
+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình NTMN giai đoạn
2016-2020 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương đã được Bộ
KH&CN phê duyệt.
- Triển khai Chương trình hỗ trợ DN theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND của UBND
tỉnh Lâm Đồng ngày 26/10/2016 về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ về KH&CN cho
DN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của các DN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định
số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh.

222

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV
- Thực hiện các chương trình ứng dụng KHCN hạt nhân trong nông nghiệp và các
lĩnh vực kinh tế kỹ thuật.
- Tiếp tục triển khai Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04//2015 của Thủ tướng Chính
phủ “về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, xây dựng đề án thành lập, dự án
đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Triển khai dự án tăng cường trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác TCĐLCL và Xây
dựng Trạm thực nghiệm Đơn Dương thuộc Trung tâm ứng dụng KH&CN theo quyết
định của UBND tỉnh phê duyệt.
- Tăng cường công tác hợp tác KH&CN và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
với các tổ chức trong nước và quốc tế.
- Củng cố tổ chức và thực hiện lộ trình chuyển đổi cơ chế tự chủ cho các đơn
vị sự nghiệp khoa học công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và Thông tư
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN.
PHẦN III - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm hỗ trợ Lâm Đồng triển khai Đề
án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.
- Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc ổn định
cho các đơn vị trực thuộc Sở.
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THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN LYÙ
HOAÏT ÑOÄNG NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC VAØ PHAÙT TRIEÅN
COÂNG NGHEÄ TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH KON TUM
Sở KH&CN tỉnh Kon Tum

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên; có diện tích tự
nhiên 9.689,6 km2, trong đó 80,67% là diện tích đất rừng và đất đồi núi; dân số toàn
tỉnh 495.876 người, trong đó đồng bào dân tộc chiếm gần 54%. Là một tỉnh được tái
lập tháng 10/1991, đời sống đại bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng
chưa phát triển, mặt bằng chung về dân trí còn chưa cao.
Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên như đất đai, rừng,
khoáng sản,... đây là một trong những điều kiện cơ bản để đẩy mạnh việc ứng dụng
các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, nhằm khai thác tối đa các nguồn lợi phục
vụ phát triển KT-XH của tỉnh.
Trong giai đoạn 2012-2016 hoạt động KH&CN của tỉnh Kon Tum đã đạt được một số
kết quả nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đã được quan
tâm triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với các giải pháp chủ yếu về công tác tuyên
truyền; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng
KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu
của các đề tài, dự án KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tăng cường công tác
QLNN về KH&CN; đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN; xúc tiến hợp tác về KH&CN,...
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nhìn chung hoạt động KH&CN của tỉnh
Kon Tum đã có một số chuyển biến tích cực, tạo tiền đề để phát triển cho những năm
tiếp theo.
I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
GIAI ĐOẠN 2012-2016
1. Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ công tác quản
lý hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh
- Ban hành Kế hoạch số 1280/KH-UBND, ngày 13/6/2016 về kế hoạch phát triển
KH&CN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện 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 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh (Quyết định số
393/QĐ-UBND, ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh).
- Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm
vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định số
19/2016/QĐ-UBND, ngày 16/5/2016 ).
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- Hiện nay đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: “Quy định quản lý và
khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN trên địa bàn tỉnh
Kon Tum” để trình UBND tỉnh ban hành.
2. Đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
giai đoạn 2012-2016
a) Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đã cụ thể hóa và ban hành
cơ bản kịp thời, đầy đủ các văn bản về phát triển KH&CN, phù hợp với tình hình thực
tiễn hoạt động của địa phương.
b) Giai đoạn 2012-2016, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt
68 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh (trong đó có 20 đề tài, dự án chuyển tiếp từ các năm trước
sang, 48 đề tài, dự án phê duyệt mới). Đến nay, đã có 45 đề tài, dự án được nghiệm thu. Các
đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị, địa
phương triển khai ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào
việc phát triển KT-XH của tỉnh. Các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu về
phát triển KH&CN TW; kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2012-2016 và nhiệm phát
triển KT-XH của tỉnh, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế mũi nhọn.
Công tác nghiên cứu, ứng dụng bước đầu đã gắn kết với các DN để nâng cao trình độ
công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của SP, HH. Kết quả nhiều đề tài,
dự án KH&CN đã tạo ra một số sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và được thương
mại hóa trên thị trường, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong
các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
+ Trong trồng trọt: đã tuyển chọn và nhân giống cây trồng mới, tăng năng suất, chất
lượng để thay thế giống cũ của địa phương. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đã
được chuyển giao ứng dụng trong sản xuất, tập trung các sản phẩm có lợi thế của tỉnh
như sản xuất các giống: lúa, rau, hoa xứ lạnh chất lượng cao; Sâm Ngọc Linh, Đảng
sâm (sâm dây), Ngũ vị tử, nấm ăn và nấm dược liệu,...
+ Trong thủy sản: đã triển khai nghiên cứu, ứng dụng về quy trình kỹ thuật nhân giống
và kỹ thuật nuôi trồng trên các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá tầm, cá lăng, thác
lát, điêu hồng, cá rô đầu vuông,…
+ Trong chăn nuôi: triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi
để lai tạo con giống, kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng đàn gia súc,
gia cầm trên địa bàn tỉnh.
+ Trong lĩnh vực KHXH&NV: kết quả đề tài đã được các Sở, ngành ứng dụng các giải
pháp phục vụ trong công tác, như: đề tài khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính
về đất đai trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập; giải pháp nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
truyền thống của đồng bào dân tộc Bana ở tỉnh Kon Tum; đề tài nghiên cứu về nguồn
gốc hình thành, tên gọi, địa bàn cư trú các làng của 6 dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh
Kon Tum; Nghiên cứu công tác tư tưởng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - thực
trạng và giải pháp; Giải pháp xử lý có hiệu quả một số vấn đề chủ yếu có nguy cơ gây
mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong tình hình mới,...
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+ Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng: các kết quả nghiên cứu đã được sử dụng để
xây dựng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại những âm mưu thủ đoạn
của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
+ Lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: đã tiến hành khảo sát bổ
sung, thu thập xây dựng bộ số liệu khí hậu, tính toán các đặc trưng khí hậu cho từng
tiểu vùng của tỉnh; phân định các vùng, tiểu vùng khí hậu. Đồng thời đánh giá các tác
động, đề xuất biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để giúp các ngành, địa phương
trong công tác chỉ đạo phát triển sản xuất của tỉnh.
c) Đối với các vùng kinh tế trọng điểm: đã tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển các sản
phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh của địa phương, như: tuyển chọn, sản xuất các
loại rau, hoa xứ lạnh (hoa Lily, Hồ điệp, Dendro, Đồng tiền,... cá Hồi, cá Tầm) tại huyện
Kon Plông; nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và
chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm; ứng dụng sản xuất cà phê bằng công nghệ
lên men; nhân giống các loại cây trồng: Cúc, Đồng tiền, Cà chua ghép, Chuối,... phục
vụ phát triển sản xuất; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo
hướng VietGAP trên địa bàn TP Kon Tum,...
d) Tiềm lực KH&CN được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng tốt hơn cho hoạt
động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển
KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
2. Một số hạn chế và nguyên nhân
a) Hạn chế
- Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tuy có chuyển
biến mạnh, song vẫn còn thiếu các giải pháp cụ thể, chưa xem đây là nhiệm vụ quan
trọng, thường xuyên.
- Nguồn kinh phí chi cho KH&CN chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, nguồn kinh
phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh còn hạn chế
(bình quân đạt khoảng 0,7% năm). Khả năng huy động vốn ngoài xã hội chưa nhiều, do
đó quy mô triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu còn hạn chế.
b) Nguyên nhân
- Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH&CN.
- Doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho KH&CN, việc trích lập Quỹ phát triển
KH&CN trong các DN theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ chưa được
triển khai thực hiện. Thiếu cơ chế hỗ trợ cho việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, hỗ trợ
DN đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN
- Tập trung triển khai các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách về KH&CN.
Triển khai áp dụng các quy định cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối
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cùng thực hiện nhiệm vụ KH&CN và áp dụng cơ chế quỹ cấp phát kinh phí thực hiện
nhiệm vụ KH&CN.
- Nâng cao năng lực của bộ máy QLNN về KH&CN cấp tỉnh và cấp huyện.
- Đổi mới phương thức cấp kinh phí thường xuyên cho các tổ chức KH&CN thông
qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
và thanh tra chuyên ngành việc thực hiện nhiệm vụ KHCN.
- Hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập phù
hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN.
2. Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN
chủ yếu
- Ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để triển khai các chương trình,
nhiệm vụ KH&CN trọng điểm của tỉnh, gắn với các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển dịch cơ
cấu kinh tế của tỉnh.
- Tập trung nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất, nhất là công
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đối với một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi
thế cạnh tranh của tỉnh như: rau, hoa xứ lạnh, cá nước lạnh, Sâm Ngọc Linh, cà phê,
cao su và một số cây dược liệu khác.
3. Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh
- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh, nâng cao năng lực hạ tầng
kỹ thuật KH&CN.
- Phát triển các tổ chức KH&CN, xây dựng một số tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến.
- Triển khai các biện pháp huy động nguồn vốn xã hội thông qua hệ thống quỹ phát
triển KH&CN của địa phương, DN và các dự án hợp tác công - tư.
4. Phát triển thị trường KH&CN, DN KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN
Phát triển thị trường KH&CN gắn với thực thi pháp luật về SHTT nhằm thúc đẩy
thương mại hoá kết quả nghiên cứu, hình thành hệ thống DN KH&CN gồm cả DN khởi
nghiệp từ các nhóm nghiên cứu và các tổ chức KH&CN; xây dựng và phát triển mạng
lưới các tổ chức dịch vụ KH&CN, dịch vụ CGCN; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng
cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh công tác thông tin thống kê KH&CN.
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN cơ sở
Nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN về KH&CN ở các huyện, TP. Tăng cường hỗ
trợ, triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, các thành tựu KH&CN gắn với
yêu cầu phát triển KT-XH của từng ngành, địa phương, vùng kinh tế động lực của tỉnh.
6. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN nhằm nâng cao khả năng tiếp thu, làm chủ
công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, góp phần vào việc phát
triển tiềm lực KH&CN, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia
tăng cao.
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TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG
KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ TÆNH QUAÛNG NGAÕI
HỒ TRỌNG PHƯƠNG
Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi

I. Khái quát về điều kiện tự nhiên, KT-XH tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi được tái lập tỉnh vào ngày 01/7/1989 trên cơ sở tách tỉnh Nghĩa Bình
thành 02 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Đến nay, tỉnh có 14 đơn vị hành chính cấp
huyện, trong đó có 01 TP, 06 huyện đồng bằng, 06 huyện miền núi và 01 huyện đảo,
diện tích tự nhiên 5.152,95 km2. Dân số trung bình 1.236.250 nghìn người, mật độ dân
số 240 người/km2. Là tỉnh ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Những năm qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ cao, tổng sản phẩm trong
tỉnh (GRDP) tăng bình quân 7,2%/năm, trong đó dịch vụ tăng 12,8%, công nghiệp - xây
dựng tăng 5,3%. Năm 2016, tỷ trọng công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 25%, nông
nghiệp chiếm 14% trong tổng GRDP. Quy mô tổng sản phẩm năm 2016 đạt 12.410 tỷ
đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.485 USD.
Quảng Ngãi nằm ở trung độ trên các trục giao thông chính Bắc - Nam cả về đường
bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Với hệ thống đường bộ Quốc lộ 1A,
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường sắt Bắc Nam; cảng biển Dung Quất (sâu
25-27 m, cách tuyến hàng hải quốc tế 90 km), Cảng Sa Kỳ (khoảng 30.000-40.000 tấn
hàng hóa/năm); sân bay Chu Lai (cách TP Quảng Ngãi khoảng 40 km), có ý nghĩa chiến
lược về giao lưu kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có quan hệ chặt chẽ với Tây Nguyên,
Nam Lào, Đông Bắc Campuchia qua Quốc lộ 24; Đông Bắc Thái Lan và Myanmar qua
Quốc lộ 1A và tuyến đường giao thông huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông Tây.
Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để mở rộng thị trường tiêu thụ và hình thành các liên
kết kinh tế, đặc biệt là liên kết trong đầu tư phát triển.
Với hơn 130 km bờ biển, có 03 huyện và 01 TP ven biển; 01 huyện đảo, chiếm
khoảng 60% dân số toàn tỉnh; có 06 cửa biển; vùng đặc quyền kinh tế của tỉnh
48.150 km2, ngư trường đánh bắt hải sản rộng 11.000 km2. Ngoài các điểm du lịch đã
và đang được tiếp tục khai thác như: khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Sa
Huỳnh, núi Thiên Ấn, bệnh xá Đặng Thùy Trâm, khu chứng tích Sơn Mỹ,... Hiện nay,
đảo Lý Sơn nổi lên là địa điểm tham quan hấp dẫn du khách khám phá biển, khám phá
thiên nhiên, đặc biệt là tham quan gắn với việc tri ân và tìm hiểu về chủ quyền biển đảo
của đất nước.
Khu Kinh tế Dung Quất, với diện tích 45.332 ha, trong đó có 10.752 ha diện tích mặt
biển, có 2 cảng nước sâu, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó
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trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng với
các ngành chủ đạo: luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn
liền với việc khai thác cảng nước sâu. Việc phát huy lợi thế của Khu Kinh tế Dung Quất
sẽ tạo động lực lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh, đẩy mạnh mối liên kết liên tỉnh,
liên vùng và quốc tế cũng như tạo điều kiện để tỉnh phát triển mạnh theo hướng công
nghiệp, dịch vụ.
II. Vai trò của KH&CN trong phát triển KT-XH
Hoạt động KH&CN của tỉnh Quảng Ngãi nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường
xuyên của lãnh đạo các cấp; nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của KH&CN có
chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bám
sát các chương trình KH&CN trọng điểm, các chương trình mục tiêu, tập trung
nghiên cứu các nội dung có địa chỉ áp dụng cụ thể, có khả năng nhân rộng, nhất là
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình nông thôn mới và
phát triển KT-XH miền núi. Nhiều nhiệm vụ KH&CN có kết quả nghiên cứu khá tốt,
tính ứng dụng và khả năng nhân rộng cao, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất và đời
sống, nhất là trong lĩnh vực tam nông và chương trình nông thôn mới; đồng thời giải
quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội của
địa phương.
Hệ thống pháp luật về KH&CN được hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi và đồng bộ
cho hoạt động đổi mới, sáng tạo. Năng lực và tổ chức bộ máy quản lý KH&CN được
kiện toàn và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tiềm lực KH&CN từng bước
được đầu tư; hình thành các tổ chức nghiên cứu và ứng dụng KH&CN; đã 02 thành lập
DN KH&CN, nhiều tổ chức, DN đã đi tiên phong trong ứng dụng và đổi mới công nghệ,
góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh
của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tăng kiêm ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của các
ngành, lĩnh vực trọng yếu của ngành kinh tế.
Các chương trình, đề tài, dự án KH&CN đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, nhất là
trong lĩnh vực nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng và là động lực cho sự phát triển sản
xuất gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Cung cấp cơ sở khoa học
triển khai các dự án quy mô lớn, ứng dụng tổng hợp các thành tựu KH&CN xây dựng
cánh đồng mẫu gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Hoạt động QLNN về SHTT đi vào chiều sâu, các tổ chức, DN đã nhận thức được
tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ quyền SHCN. Việc triển khai các nhiệm vụ về
xây dựng thương hiệu và quản lý phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương
được chú trọng thực hiện, nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh và giá trị kinh tế
của các sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống người sản xuất, kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ và giữ gìn, phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
QLNN về ATBX đi vào nề nếp, đa số các cơ sở bức xạ chấp hành tốt việc khai báo và
được cấp phép tiến hành công việc bức xạ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một
số hạn chế cần khắc phục như: so với yêu cầu, những đóng góp của KH&CN vẫn chưa
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tương xứng. Sự đóng góp trực tiếp của KH&CN trong việc tạo ra SP, HH chưa cao.
Kinh phí nhà nước đầu tư cho KH&CN của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn hạn chế,
đạt khoảng 0,36% so với tổng chi ngân sách của tỉnh (thấp hơn so với mức trung bình
của cả nước, đạt 1,5-1,6%), đồng thời Sở KH&CN chỉ quản lý được nguồn kinh phí sự
nghiệp này, còn nguồn kinh phí đầu tư phát triển và nguồn kinh phí đóng góp của xã hội
cho KH&CN hầu như chưa quản lý được. Do vậy, về mặt QLNN, chúng ta chưa thực
hiện đầy đủ (không phải chỉ các chương trình, đề tài, dự án KH&CN); hiệu quả sử dụng
chưa cao, chưa có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN.
Tiềm lực KH&CN của tỉnh tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng với
yêu cầu nhiệm vụ; điều kiện môi trường nghiên cứu còn thiếu thốn,… Vấn đề phát huy
gắn trách nhiệm về kết quả sau nghiên cứu đưa vào ứng dụng với quy mô lớn, có tính
thương mại hóa thực sự là một thách thức lớn đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học; vai trò của KH&CN trong tái cơ cấu nông nghiệp còn nhiều khó khăn (đất đai manh
mún, quy mô sản xuất nhỏ, khó áp dụng tiến bộ KH&CN, sản phẩm khó cạnh tranh, vốn
tín dụng tiếp cận khó, ưu đãi về thuế đối với các DN có sản phẩm KH&CN, đầu tư vào
nông nghiệp rủi ro cao,...). Việc tổ chức các Hội đồng khoa học tư vấn chuyên ngành
gặp nhiều khó khăn, do lực lượng chuyên gia có trình độ chuyên môn cao làm việc tại
địa bàn tỉnh còn ít, chưa có các đơn vị nghiên cứu khoa học mạnh trên địa bàn tỉnh;
việc mời các chuyên gia tư vấn ngoài tỉnh gặp khó khăn về thời gian, kinh phí,... Cơ sở
hạ tầng KH&CN phục vụ nghiên cứu ứng dụng, thí nghiệm, kiểm nghiệm thiếu đồng
bộ; đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ chưa tạo được sự quan tâm
thường xuyên của cộng đồng DN,...
III. Mục tiêu phát triển KT-XH chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
- Tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm từ 6-7%/năm.
- Đến 2020, GRDP bình quân đầu người khoảng 3.600-4.000 USD.
- Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ít nhất 90.000 tỷ đồng.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp,
xây dựng và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Đến năm 2020, tỷ trọng công
nghiệp 60-61%, dịch vụ 28-29% và nông nghiệp 11-12%.
- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 01 tỷ USD.
- Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 23%.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt từ 2%/năm (trong đó: miền núi giảm
4%/năm; đồng bằng giảm 1,6%/năm).
IV. Những vấn đề KH&CN tác động để phát huy thế mạnh và tháo gỡ những khó
khăn, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN được xác định trong Chương
trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN
phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội
nhập quốc tế; Chương trình hỗ trợ DN tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng
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SP, HH; Chương trình KH&CN hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Chương trình KH&CN phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng
Ngãi; Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển
KT-XH nông thôn, miền núi tỉnh và Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2016-2020.
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, mô hình, giải pháp phát
triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của
nền kinh tế; các giải pháp về phát triển kinh tế tri thức; nâng cao sự đóng góp của TFP
vào quá trình phát tiển KT-XH của tỉnh (GDP).
- Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tại địa phương (như tham mưu ban
hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thu hút đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo).
- Triển khai, nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN, nhất là công nghệ cao trong
sản xuất nông nghiệp. Thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gắn với trách
nhiệm ứng dụng kết quả nghiên cứu cuối cùng, phục vụ nhu cầu phát triển của ngành,
địa phương, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Nghiên cứu khoa học, sản phẩm phải
gắn với thị trường.
- Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các cơ chế, chính sách, mô
hình, giải pháp KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng một số mô hình sản
xuất phù hợp với từng vùng sinh thái, tập trung vào sản phẩm nông nghiệp chất lượng
cao, nông sản sạch, nông sản hữu cơ. Ứng dụng có hiệu quả CNSH trong bảo tồn, lai
tạo, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, nâng cao trình độ thâm canh,
đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp. Đưa công nghệ mới vào bảo quản, chế biến nông
sản. Quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi giá trị.
- Nghiên cứu các ứng dụng thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp
phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị
trường; Hỗ trợ DN đổi mới, cải tiến công nghệ, xác lập quyền SHTT, xây dựng và áp
dụng các HTQLCL tiên tiến.
- Tiếp tục đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN, tăng cường đầu tư các trang thiết bị
kiểm định, kiểm nghiệm cho các đơn vị nghiên cứu và ứng dụng KH&CN (theo Quyết
định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), thu hút nhân lực có trình độ cao về làm
việc tại tỉnh; tiếp tục và duy trì liên kết nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
với các Viện, Trường Đại học trong và ngoài tỉnh.
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AÙP DUÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
THEO TIEÂU CHUAÅN ISO 9001 TAÏI CAÙC CÔ QUAN HAØNH CHÍNH
TÆNH LAÂM ÑOÀNG VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG ÑEÁN NAÊM 2020
Chi cục TCĐLCL tỉnh Lâm Đồng

A. Công tác tổ chức triển khai thực hiện
Nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả chương
trình CCHC, ngày 20/06/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000
trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 11/04/2007 về việc phê duyệt danh sách các đơn
vị quản lý hành chính triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010 với 45 đơn vị phải xây dựng, áp dụng.
Năm 2008, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 nâng cấp phiên bản thành TCVN ISO
9001:2008. Để có những quy định phù hợp với điều kiện hiện tại và giúp các đơn vị
có căn cứ triển khai việc xây dựng, áp dụng HTQLCL, ngày 30/09/2009, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. Đồng thời, ngày 29/12/2010, Bộ KH&CN đã ban
hành Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN về việc công bố Mô hình khung HTQLCL cho các
loại hình cơ quan hành chính tại địa phương. Nhằm cụ thể hóa các quy định đối với
việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày
29/08/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1911/QĐ-UBND về việc
phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2011-2013 với 49 đơn vị phải xây dựng.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả duy trì áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần thực
hiện có hiệu quả công tác CCHC, ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc
hệ thống hành chính nhà nước. Tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 17/11/2014, UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng HTQLCL
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng với mục đích cụ thể hóa các quy
định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
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Qua hơn 10 năm triển khai, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, các
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã có những kết quả tương đối tốt, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC của tỉnh Lâm Đồng.
B. Kết quả thực hiện
I. Tình hình triển khai và kết quả đạt được
1. Đối với công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
Thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến cuối năm
2013, có 44/49 đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận, 03 đơn vị đang triển khai (UBND
tỉnh Lâm Đồng; Ban Dân tộc và Sở Tài nguyên và Môi trường) và 02 đơn vị chưa triển
khai áp dụng (Ban Tôn giáo; Chi cục Văn thư Lưu trữ).
Theo Quyết định số 2502/QĐ-UBND, tỉnh Lâm Đồng có 50 cơ quan hành chính nhà
nước phải thực hiện áp dụng HTQLCL, tuy nhiên trong năm 2016 có 02 đơn vị (Chi cục
Lâm nghiệp và Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ bà mẹ và trẻ em) đã sát nhập với Chi cục
Kiểm lâm, Sở Lao động và Thương binh Xã hội, nên hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
còn 48 cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện áp dụng HTQLCL. Đến nay, đã
có 46/48 đơn vị đã triển khai áp dụng và đã công bố HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, còn 02 đơn vị
(Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư Lưu trữ) chưa thực hiện.
Hiện nay, đã có 40/46 đơn vị đã áp dụng HTQLCL cho tất cả các thủ tục hành chính
(TTHC). Tổng số TTHC đã áp dụng HTQLCL là 3.917/4.058 TTHC đã được phê duyệt,
các đơn vị còn lại đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ TTHC và sẽ thực hiện công
bố lại sau khi bộ TTHC được phê duyệt.
Đối với các đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng theo quy định tại khoản
2 mục II Quyết định 2502/QĐ-UBND: UBND TP Đà Lạt có tờ trình số 3187/TTr-UBND
về việc đề nghị xem xét, bố trí kinh phí triển khai thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN
ISO 9001:2008 đối với 16 phường (xã) trên địa bàn TP Đà Lạt theo lộ trình từ năm
2016 đến năm 2018; đồng thời UBND huyện Lạc Dương có đề xuất triển khai áp dụng
HTQLCL tại thị trấn Lạc Dương làm thí điểm trong năm 2017.
2. Đối với công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan HCNN
Chi cục đã hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện công bố, công bố lại theo Quyết định
số 19/2014/QĐ-TTg; chủ động phối hợp cùng với Tổng cục TCĐLCL (Vụ Hợp chuẩn
Hợp quy) và Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL, đơn vị tư vấn tổ chức 06 lớp tập
huấn về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL, nghiệp vụ kiểm tra theo
TCVN ISO 9001:2008 và nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, mô hình chung về HTQLCL cho các cơ quan hành
chính nhà nước với sự tham gia của 646 lượt người/132 lượt đơn vị, tuy nhiên có một
số đơn vị không tham gia các lớp tập huấn trên. Đồng thời, đào tạo nhận thức về ISO
9001:2015, hướng dẫn việc đánh giá nội bộ cho Sở Ngoại vụ, Chi cục Kiểm lâm, UBND
huyện Đức Trọng; làm công văn đề nghị các đơn vị dự toán kinh phí duy trì, cải tiến
HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2017.
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Nhằm đánh giá tổng kết việc triển khai áp dụng HTQLCL tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2011-2013 và triển khai Quyết định số 2502/QĐ-UBND, ngày 16/01/2015, Sở KH&CN
đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 03 năm xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN tỉnh Lâm Đồng và triển khai quyết
định 2502/QĐ-UBND” với sự tham gia của 79 người/41 đơn vị, trong đó có sự tham gia
của đại diện lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng,
Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo, cán bộ phụ
trách ISO của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 21/04/2015, Sở Tài chính Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 738/STC-HCSN
về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng, áp dụng và duy trì
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Văn bản này
đã nêu rõ nguồn kinh phí sử dụng, các nội dung được phép chi và khung mức chi cụ
thể cho từng nội dung.
3. Đối với công tác kiểm tra
Thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, hàng năm, Chi
cục tham mưu Sở KH&CN ban hành quyết định kiểm tra việc triển khai, áp dụng ISO
9001 tại các đơn vị hành chính. Tính đến cuối năm 2014, Chi cục đã tiến hành kiểm
tra thực tế 75 lượt đơn vị hành chính, nhìn chung các đơn vị đã chủ động triển khai áp
dụng HTQLCL nhưng tiến độ thực hiện còn chậm so với quy định.
Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, định kỳ hàng
năm, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt
kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, Chi cục đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
tiến hành kiểm tra tại chỗ 41 lượt và kiểm tra trên hồ sơ 52 lượt cơ quan hành chính
nhà nước.
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN
ISO 9001:2008 và đã gửi bản công bố cho Sở KH&CN; thành lập ban chỉ đạo ISO và
cử lãnh đạo đơn vị làm trưởng ban; hệ thống tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
9001 đã được các đơn vị xây dựng và cập nhật khi có sự thay đổi; có một số đơn vị đã
tích hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, Chính phủ điện tử vào công tác
CCHC để nâng cao hiệu quả hoạt động như: UBND TP Đà Lạt, UBND huyện Lâm Hà,
Sở Giao thông và Vận tải. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa cập nhật liên tục hệ
thống tài liệu, thủ tục khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, các VBQPPL, thủ tục
hành chính; bên cạnh đó, hoạt động duy trì hệ thống như xem xét lãnh đạo, đánh giá
nội bộ, hành động khắc phục các điểm không phù hợp, cải tiến chưa được một số đơn
vị quan tâm thực hiện hoặc có triển khai nhưng còn sơ sài, mang tính hình thức; đồng
thời, hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước chưa tích hợp được các yêu cầu của
tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác CCHC.
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II. Đánh giá, nhận xét
1. Ưu điểm
Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và duy trì, cải tiến
thường xuyên đã đem lại cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng nhiều hiệu quả thiết thực:
Quá trình áp dụng HTQLCL theo các quy trình cụ thể đối với mỗi thủ tục hành chính
đã giúp các cơ quan hành chính nhà nước quản lý, giải quyết các công việc của mình
một cách nhanh chóng, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo
hướng công khai, minh bạch. Qua các quy trình, thủ tục công khai, khách hàng có thể
theo dõi được các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết tốt các
thủ tục hành chính làm hài lòng khách hàng đã góp phần hỗ trợ cho mục tiêu CCHC
của từng đơn vị và toàn tỉnh.
Với các quy trình được xây dựng hoàn chỉnh, quy định rõ trách nhiệm của mỗi cá
nhân, phòng ban đã giúp nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ
công chức nhà nước trong công tác thực thi công vụ.
Áp dụng và duy trì HTQLCL còn giúp kiểm soát tốt và đơn giản hóa các thủ tục
hành chính vì HTQLCL đã cụ thể hóa về hồ sơ, tài liệu, thời gian thực hiện và người
thực hiện.
Một số các Sở, ngành đã áp dụng HTQLCL đối với tất cả các TTHC và một số đơn
vị đã tích hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, Chính phủ điện tử vào công
tác CCHC để nâng cao hiệu quả hoạt động như: UBND TP Đà Lạt, UBND huyện Lâm
Hà, Sở Giao thông và Vận tải.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những mặt đạt được, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
tại các cơ quan hành chính còn một số tồn tại và hạn chế sau:
Hệ thống tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được các đơn
vị xây dựng và cập nhật khi có sự thay đổi. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị không cập
nhật hệ thống tài liệu, thủ tục khi có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ, các VBQPPL,
thủ tục hành chính.
Hoạt động duy trì hệ thống như xem xét lãnh đạo, đánh giá nội bộ, hành động khắc
phục các điểm không phù hợp, cải tiến chưa được một số đơn vị quan tâm thực hiện
hoặc có triển khai nhưng còn sơ sài, mang tính hình thức.
Hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước chưa tích hợp được các yêu cầu của tiêu
chuẩn ISO 9001 vào công tác CCHC.
Nguyên nhân của các tồn tại và hạn chế trong việc triển khai:
Hệ thống VBQPPL chưa đồng bộ và thường xuyên thay đổi, do vậy các đơn vị phải
mất nhiều thời gian cho việc biên soạn, chỉnh sửa tài liệu, xây dựng quy trình ISO để
triển khai thực hiện công tác kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
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Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm thực hiện và một số cán bộ công
chức chưa nhiệt tình tham gia.
Nhân sự thay đổi thường xuyên, kiêm nhiệm nhiều việc, do vậy ảnh hưởng đến tiến
độ và hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL.
Chưa có hướng dẫn cụ thể trong công tác chuyển đổi giữa phiên bản ISO 9001:2008
sang phiên bản ISO 9001:2015 dẫn đến còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn; kinh phí
duy trì, cải tiến, mở rộng HTQLCL còn hạn hẹp.
Việc đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nền hành chính còn nhiền hạn chế và chưa đồng
bộ, do điều kiện tài chính của địa phương còn khó khăn, nên việc đầu tư cơ sở vật chất
và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý còn nhiều hạn chế.
Trình độ ứng dụng công nghê thông tin vào công việc không đồng đều và một số cán
bộ công chức có tâm lý ngại thay đổi, ngại tiếp xúc cái mới dẫn đến hạn chế trong việc
nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.
Số lượng hồ sơ giải quyết công việc chuyên môn của một số phòng ban nhiều dẫn
đến quá tải không gian làm việc, từ đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp và lưu trữ hồ sơ,
tài liệu.
Việc nắm bắt, cập nhật các thông tin liên quan đến TTHC của một bộ phận người
dân, DN còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL tại
đơn vị.
C. Phương hướng triển khai trong giai đoạn 2017-2020
Để đẩy mạnh hoạt động áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các
cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng và tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số
19/2014/QĐ-TTg, Quyết định số 2502/QĐ-UBND có hiệu quả, các Sở, ngành cần tăng
cường phối hợp thực hiện và đảm bảo các nội dung sau:
1. Sở Tư pháp
- Căn cứ chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát TTHC của tỉnh phối hợp với
Sở KH&CN trong hoạt động kiểm soát và công bố các TTHC được áp dụng HTQLCL.
- Phối hợp với Sở KH&CN kiểm tra, giám sát việc duy trì HTQLCL tại cơ quan, đơn
vị hành chính.
2. Sở KH&CN
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các
cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước dự trù kinh phí chuyển đổi HTQLCL theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL.
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và các tiến
HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình
xây dựng và áp dụng HTQLCL của các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh
gửi UBND tỉnh, Bộ KH&CN.
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Tăng cường công tác tuyên truyền về việc áp dụng HTQLCL, nêu gương các đơn
vị điển hình áp dụng hiệu quả HTQLCL để các đơn vị có cơ hội học hỏi, trao đổi
kinh nghiệm.
Chỉ đạo Chi cục TCĐLCL thực hiện các nội dung sau:
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về việc xây dựng, áp
dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ
chức trên địa bàn tỉnh; tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các đơn vị triển khai
thực hiện tốt HTQLCL.
+ Hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác chuyển đổi
HTQLCL theo phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015; duy trì và cải
tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
+ Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức hành chính xây dựng, áp dụng HTQLCL với
Chính quyền điện tử.
+ Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện công bố và công
bố lại theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
+ Hàng năm, tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL
tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, tổng hợp trình Sở KH&CN để báo cáo
UBND tỉnh về kết quả kiểm tra.
3. Sở Nội vụ
- Căn cứ kết quả thực hiện Đề án 30 trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở KH&CN rà
soát HTQLCL của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đã áp dụng nhằm bảo
đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được áp
dụng HTQLCL.
- Phối hợp với Sở KH&CN kiểm tra, giám sát việc duy trì HTQLCL tại cơ quan, đơn
vị hành chính nhà nước.
4. Sở Tài Chính phối hợp với Sở KH&CN lập dự toán, thẩm định, trình phê duyệt kinh
phí chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015,
duy trì, cải tiến, đồng thời phối hợp với Sở KH&CN theo dõi và kiểm tra việc sử dụng
kinh phí của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo
Lâm Đồng phối hợp với Sở KH&CN, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác
thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận
thức về xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở KH&CN, hướng dẫn các cơ
quan, tổ chức hành chính xây dựng, áp dụng HTQLCL với Chính quyền điện tử.
6. Các đơn vị hành chính
Xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với tất cả thủ tục hành chính được công bố theo quy
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định của pháp luật và thực hiện việc công bố lại HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn ISO
9001 đối với trường hợp mở rộng phạm vi áp dụng HTQLCL, thông báo bằng văn bản
đến Sở KH&CN Lâm Đồng (Chi cục TCĐLCL) để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở
cơ quan, đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có).
Tiếp tục triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo quy định tại Quyết định
số 19/2014/QĐ-TTg; tích hợp HTQLCL, Chính phủ điện tử và TTHC theo hướng đơn
giản, ngắn gọn để nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
Dự trù kinh phí mở rộng phạm vi áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn
ISO 9001; kinh phí chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản
ISO 9001:2015 và gửi Sở Tài chính để được cấp kinh phí thực hiện.
Chủ động nghiên cứu và tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn về việc xây dựng,
áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
D. Đề xuất, kiến nghị
1. UBND tỉnh
- Đề nghị UBND tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và
phầm mềm theo hướng hiện đại hóa cho bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành
chính tại các đơn vị; đồng thời triển khai các giải pháp áp dụng CNTT trong việc tiếp
nhận, xử lý hồ sơ, phục vụ tra cứu TTHC và tình trạng giải quyết hồ sơ của tổ chức,
công dân.
- Có biện pháp xử lý kiên quyết và kịp thời đối với các đơn vị không thực hiện việc mở
rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các TTHC, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn
ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước đúng theo quy định.
- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét và cho chủ trương để UBND TP Đà Lạt, UBND huyện
Lạc Dương triển khai áp dụng ISO 9001 đối với các phường, xã trong năm 2017.
- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ TTHC cấp huyện, xã để áp
dụng phù hợp, hiệu quả hơn.
2. Đối với Sở Tài chính
Xem xét, bố trí kinh phí cho các đơn vị hành chính mở rộng phạm vi áp dụng, duy
trì, cải tiến HTQLCL, chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang
phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và cấp kinh phí cho các đối tượng được khuyến khích
áp dụng theo Quyết định số 2502/QĐ-UBND.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân về cách thức tìm kiếm, tra cứu văn
bản, biểu mẫu TTHC thông qua mạng internet để tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận
lợi hơn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC.
- Khắc phục tình trạng nghẽn mạng giúp quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC được
thực hiện nhanh chóng, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân và cán bộ xử lý.
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- Phối hợp với Sở KH&CN hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước tích hợp
giữa việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 với Chính quyền điện tử.
4. Sở Nội vụ
Đề nghị nghiên cứu khắc phục những vướng mắc trong việc tiếp nhận ý kiến khảo
sát cá nhân, tổ chức về chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua hệ thống điện
tử tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho khách
hàng khi thực hiện và đánh giá đúng chất lượng phục vụ của cơ quan QLNN.
5. Đối với các đơn vị áp dụng HTQLCL
Dự trù kinh phí duy trì, mở rộng HTQLCL hàng năm.
Các đơn vị cần tiến hành công bố lại theo đúng quy định, sau khi TTHC đã được phê
duyệt, có thay đổi về phạm vi áp dụng và áp dụng HTQLCL đối với tất cả các TTHC
của đơn vị.
Cần tích hợp HTQLCL, Chính phủ điện tử và TTHC theo hướng đơn giản, ngắn gọn
để nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
Duy trì tốt các hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.
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MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ NOÅI BAÄT
HOAÏT ÑOÄNG KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ TÆNH PHUÙ YEÂN NAÊM 2016
				

ThS. LÊ VĂN CỰU
Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Qua một năm hoạt động KH&CN, Phú Yên đã có nhiều nỗ lực để đạt được một số
kết quả nổi bật sau:
1. Triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Chương trình hợp tác với tỉnh
Phú Yên
Bộ KH&CN ký kết với UBND tỉnh Chương trình hợp tác thí điểm cơ chế triển khai các
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia tại Phú Yên và theo thông báo hợp tác với 09 nhiệm vụ
đặt hàng, gồm:
- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bền vững nghề nuôi chim yến và
xây dựng làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên trong Chương trình hỗ trợ ứng dụng và
chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi.
- Xây dựng CDĐL “Ô Loan” cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên (thực
hiện trong Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; dự án TW quản lý).
- Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Muối Tuyết Diêm” dùng cho
sản phẩm muối của làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (thực hiện
trong Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; dự án Ủy quyền địa phương quản lý).
- Điều tra, đánh giá và luận chứng khoa học các giải pháp công nghệ thích hợp giảm
thiểu tai biến xói lở - bồi lấp 02 cửa sông Đà Diễn và Đà Nông phục vụ phát triển bền
vững cơ sở hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu (do Trường Đại học Tự nhiên, Hà
Nội chủ trì) trong Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước.
- Nghiên cứu phát triển hệ thống xử lý chất thải của lồng bè nuôi tôm hùm ở tỉnh Phú
Yên (do Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh chủ trì) trong Chương trình KH&CN trọng
điểm cấp Nhà nước.
- Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ rệp sáp bột hồng (Phenacocus manihoti
Matile-Frrero) trên cây sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (Nhiệm vụ
KH&CN cấp thiết địa phương).
- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân giống và sản xuất chuối theo hướng công
nghiệp ở vùng trung du và miền núi tỉnh Phú Yên thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng
tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH NTMN, vùng DTTS.
- Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK một hạt sử dụng cho một số cây trồng bằng kỹ
thuật tạo hạt dạng tháp cao phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững thuộc Chương
trình độc lập cấp quốc gia.
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- Xây dựng mô hình Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất bắp và chế biến thức
ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua cung cấp cho chăn nuôi bò trong các nông hộ
và trang trại thuộc Chương trình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH
NTMN.
Như vậy, các nhiệm vụ triển khai tập trung vào các vấn đề cấp thiết, quan trọng của
tỉnh, bước đầu đã có những đóng góp rõ nét về KT-XH trong hoạt động KH&CN Phú
Yên: đưa vào hoạt động dây chuyền công nghệ cao hàng đầu khu vực về sản xuất phân
một hạt công nghệ tháp cao; phát triển SHTT sản phẩm đặc thù của tỉnh và phát triển
bền vững trong nuôi lồng bè tôm hùm, làng nghề sản xuất yến sào.
2. Một số kết quả nổi bật khác
- Tổ chức đánh giá, cấp giấy xác nhận 02 đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước:
Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và thu hoạch một số cây dược liệu trên vùng đất ven
biển Phú Yên (Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất dược liệu miền Trung) và Nghiên
cứu sản xuất phân phức hợp NPK GANAA 15-5-18 chất lượng cao phục vụ phát triển
nông nghiệp bền vững tại Phú Yên và các tỉnh miền Trung cao nguyên (Công ty TNHH
TM&SX Hoàng Long Vina).
- Tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới công nghệ theo lĩnh vực kinh tế mũi nhọn,
sản phẩm trọng điểm, chủ lực của tỉnh.
- Triển khai thực hiện khảo sát trình độ công nghệ sản xuất tại 90 DN trên địa bàn
tỉnh và triển khai Đề tài “Nghiên cứu phân tích, đánh giá đóng góp của TFP vào tăng
trưởng KT-XH giai đoạn 2011-2015 và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất yếu tố tổng
hợp giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên” tạo tiền đề để xác định chỉ số TFP của tỉnh giai
đoạn kế tiếp.
- Triển khai đưa vào thực tế một số dự án có kết quả nổi bật như: đưa giống sắn
KM-419 thuộc dự án ”Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn ngắn ngày và kỹ thuật thâm
canh, rải vụ nhằm phục vụ cho việc phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Phú Yên“ có
năng suất vượt trội trên 35-55 tấn/ha, chất lượng bột 28-31% (năng suất bình quân
năm 2014 ở Phú Yên: 18,2 tấn/ha; chữ bột từ 25-28%). Ước tính nâng năng suất bình
quân lên 10 tấn/ha sẽ mang lại giá trị tăng thêm cho 1 ha là 17 triệu đồng và với diện
tích nhân rộng dự kiến lên 10.000 ha (trong vòng 2-3 năm) giá trị tăng thêm lên đến
170 tỷ đồng/năm, góp phần tăng thu nhập nông dân và tăng khả năng cạnh tranh trong
xuất khẩu của các nhà máy sắn địa phương; đưa vào sản xuất 04 loại nấm ăn và nấm
dược liệu thuộc dự án ”Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm
ăn và nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại tỉnh Phú Yên“. Giúp địa phương hình
thành nghề mới, sản phẩm mới có khả năng xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập
cho nông dân, tạo sinh kế mới; Dự án “Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK một hạt sử
dụng cho một số cây trồng bằng kỹ thuật tạo hạt dạng tháp cao phục vụ phát triển nông
nghiệp bền vững” đã được DN Phú Yên nghiên cứu làm chủ được công nghệ mới tầm
khu vực và xây dựng hệ thống dây chuyền đồng bộ sản xuất phân bón NPK một hạt
chất lượng cao bằng kỹ thuật tạo hạt dạng tháp cao ở quy mô công nghiệp.
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3. Những kinh nghiệm và kiến nghị
Những kết quả đạt được là do:
+ Sự đoàn kết nhất trí của toàn bộ CBCCVC của Sở;
+ Sự ủng hộ và gắn kết với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN; thường xuyên trao
đổi thông tin và nắm bắt những vấn đề mới về hoạt động KH&CN;
+ Công tác truyền thông đã được đẩy mạnh một bước;
+ Kết hợp các hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan cấp trên với công tác tuyên
truyền, xây dựng hình ảnh hoạt động KH&CN chu đáo hơn.
Kiến nghị
- Tác động với các Bộ, ngành có liên quan bố trí vốn đầu tư phát triển để đầu tư nâng
cao tiềm lực cho Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật
TCĐLCL theo Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Ban hành tiêu chí đánh giá hiệu quả và sự phát huy hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN
sau nghiệm thu để có sự thống nhất trong thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi để khai
thác tối đa dữ liệu KH&CN của mạng lưới quốc gia phục vụ công tác tư vấn, phổ biến,
tuyên truyền kiến thức KH&CN.
- Hướng dẫn, tập huấn thực hiện các quy định của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP
ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập
để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn triển khai cơ
chế mới về khoán chi, định giá kết quả nghiên cứu; đề án hệ sinh thái khởi nghiệp,
vườn ươm công nghệ, DN KH&CN; cơ chế đối tác công tư PPP trong lĩnh vực
KH&CN.
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