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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:   1028     /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

             Hà Tĩnh, ngày  11   tháng 8   năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm 2020,  

kế hoạch đến cuối năm 2020 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 8 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Hoạt động tham mưu, tư vấn: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP  

ngày 17/4/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Tham mưu H ND tỉnh ban hành Nghị quyết số 215/2020/NQ-H ND ngày 

10/7/2020 của H ND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ xây dựng quy chuẩn, tiêu 

chuẩn cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

đến giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. 

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/3/2020 về tri n 

khai Quyết định số 142/Q -TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tư ng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-K /TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7  hóa X về xây dựng đội ng  trí thức trong th i    

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đ t nư c; 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ KH CN Dự thảo  ề án Khung nhiệm vụ 

KH CN về qu  gen c p bộ, c p tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; 

- Tham mưu UBND tỉnh phương án tri n  hai thực hiện Thông tư số 

17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 về việc hư ng dẫn đánh giá trình độ và năng 

lực công nghệ sản xu t; 

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 570/Q -UBND ngày 13/2/2020 của 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ  inh phí thực hiện hợp đồng chuy n giao công nghệ cho 02 

doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-H ND ngày 24/9/2016 của 

H ND tỉnh;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 680/Q -UBND ngày 

28/2/2020 về việc phê duyệt danh mục tri n  hai  ề án năm 2020;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 684/Q -UBND ngày 

28/2/2020 về việc phê duyệt danh mục tri n  hai  ề án năm 2020;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 685/Q -UBND ngày 

28/2/2020 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện  ề án hỗ trợ phát tri n tài 

sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 948/Q -UBND ngày 

23/3/2020 về việc phê duyệt Dự án tạo lập, quản lý và phát tri n nhãn hiệu cho sản 

phẩm mực Thạch Kim.  
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2. Về công tác cải cách hành chính: 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính; Kế hoạch  i m tra 

CCHC, Kế hoạch Truyền thông CCHC; Kế hoạch siết chặt,  ỷ luật,  ỷ cương hành 

chính; Kế hoạch  ào Tào Bồi dưỡng năm 2020; 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổng hợp xây dựng  ế 

hoạch CCHC năm 2020 Sở, đôn đốc  hắc phục các hạn chế, tồn tại CCHC năm 2019. 

Kết quả tri n  hai, thực hiện  ế hoạch CCHC: T t cả các nội dung từ cải cách 

th  chế đến chỉ đạo điều hành đã được cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị thực hiện có 

hiệu quả, đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.  ến th i đi m hiện tại, đã tri n  hai có hiệu quả 

trên các lĩnh vực, đạt trên 50%  ế hoạch đã đề ra 

3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN:  

-  ã tri n  hai 15 đề tài/ dự án c p tỉnh. Trong đó có nhiều đề tài dự án nổi bật, 

có  hả năng ứng dụng vào thực tiễn cao và đóng góp tích cực vào phát tri n  inh tế xã 

hội của tỉnh như: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi xen ghép tôm thẻ chân trắng - cá 

đối mục trong ao đ t tại Hà Tĩnh; Ứng dụng tiến bộ KH CN xây dựng mô hình nuôi 

thâm canh tôm càng xanh tại Hà Tĩnh; Nghiên cứu xây dựng CSD  GIS các nguồn nư c 

thải đi m phục vụ cho công tác quản lý và  i m soát ô nhiễm môi trư ng tỉnh Hà Tĩnh....  

-  ã tổ chức  i m tra, nghiệm thu giai đoạn đối v i 9 đề tài dự án đang tri n  hai. 

Qua  i m tra cho th y các đề tài, dự án cơ bản tri n  hai các nội dung đảm bảo ch t 

lượng và tiến độ theo hợp đồng. 

4. Công tác QLNN về KH&CN:  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và quản lý về Sở hữu trí tuệ (SHTT) đ  nâng 

cao ý thức trách nhiệm của ngư i sản xu t,  inh doanh và tiêu dùng, hàng tháng phối 

hợp v i các địa phương trong tỉnh tổ chức tập hu n của các doanh nghiệp và nhân 

dân. Trong 6 tháng đầu năm đã hư ng dẫn cho 117 tổ chức, cá nhân về các thủ tục, hồ 

sơ đăng  ý bảo hộ sở hữu công nghiệp. 

- Xét sáng  iến c p tỉnh: Tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận sáng  iến c p tỉnh, 

tổ chức Hội đồng sáng  iến c p tỉnh ch m, đánh giá cho 49 hồ sơ sáng  iến c p tỉnh 

năm 2019 và tiếp nhận hồ sơ sáng  iến c p tỉnh lĩnh vực giáo dục. 

- Công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân: Hư ng dẫn 13 cơ sở y tế có sử dụng 

thiết bị xquang trong chẩn đoán y tế xây dựng hồ sơ c p gi y phép, gia hạn gi y phép 

tiến hành công việc bức xạ; Tiếp nhận và xác nhận  hai báo thiết bị X-quang đối v i 

02 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang ; C p chứng chỉ nhân viên bức xạ cho ngư i 

phụ trách an toàn ở 04 cơ sở y tế. 

- Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lư ng, ch t lượng: 

+ Công tác quản lý tiêu chuẩn ch t lượng: liên tục cập nhật các văn bản pháp 

quy    thuật, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn    thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp, tin cảnh 

báo, thông báo của các nư c trong WTO, tin tức liên quan đến hoạt động TC  C ; 

Xử lý và c p Thông báo tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn; Tiếp nhận 02 hồ 

sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm thép cuộn, thép cuộn cán nóng thô; Xử lý hồ 

sơ,  i m tra và c p  ăng  ý  i m tra nhà nư c ch t lượng hàng hóa nhập  hẩu cho 16 

lô hàng gồm 198 máy giặt, 3744 nồi cơm điện, 20485 quạt điện. 

+ Công tác quản lý đo lư ng: Phê duyệt phương tiện đo: cột đo xăng dầu lắp đặt 

m i cho 02 đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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+ Hoạt động TBT, thông tin tuyên truyền: Xu t bản và phát hành 3 số Bản tin 

Hàng rào    thuật trong thương mại tỉnh Hà Tĩnh; Hoàn thiện nội dung chuẩn bị tái 

bản cuốn Cẩm nang hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lư ng ch t lượng Hà Tĩnh; 

- Công tác thông tin và thống  ê KH CN:  a dạng hóa hình thức tuyên truyền 

trên nhiều  ênh thông tin, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của 

cộng đồng về KH CN, phổ biến nhanh chóng các  iến thức KHKT đến ngư i sản 

xu t.  

- Qu  phát tri n KH CN: Xây dựng Kế hoạch hoạt động Qu  phát tri n KHCN 

năm 2020; Hư ng dẫn cho 04 doanh nghiệp xây dựng hồ sơ đề nghị vay vốn, tài trợ 

từ Qu  Phát tri n KHCN tỉnh; Ki m tra các dự án vay vốn Qu  Phát tri n KH CN 

tỉnh theo hợp đồng đã  ý; đôn đốc các đơn vị vay vốn thực hiện việc trả nợ gốc vay 

vốn và lãi vay theo quy định. 

- Công tác thanh tra KH&CN: Thanh tra chuyên ngành và phối hợp  i m tra: 

Xử lý dứt đi m 04 cơ sở  inh doanh vi phạm về ch t lượng hàng hóa lưu thông trên 

thị trư ng  đã xử phạt vi phạm hành chính buộc thu hồi tái chế hoặc thay đổi mục 

đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa  hông phù hợp quy chuẩn    thuật; Phối hợp cùng 

Cục quản lý thị trư ng Hà Tĩnh  i m tra việc ch p hành các quy định của pháp luật 

về  inh doanh xăng dầu qua  i m tra đã xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở. 

Thực hiện 02 cuộc  i m tra nhà nư c về TC  C  đối v i 47 cơ sở:  ã tiến 

hành  i m tra tại 25 cơ sở về tiêu chuẩn đo lư ng ch t lượng trư c, trong và sau tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 và  i m tra việc sử dụng phương tiện đo tại 05 trung tâm 

thương mại đóng trên địa bàn. Kết quả: các phương tiện đo được  i m tra đang trong 

th i hạn hiệu lực  i m định và qua  i m tra tại các cơ sở  inh doanh bánh  ẹo, vàng 

bạc  hông phát hiện sai phạm về TC  C , mã số mã vạch, sỡ hữu công nghiệp và 

nhãn hàng hóa.  

4. Triển khai Đề án, chính sách KH&CN:  

- Tri n  hai  ề án phát tri n thị trư ng KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2020: 

+ Thông báo cho các tổ chức, cá nhân đăng  ý thực hiện Danh mục nhiệm vụ 

tri n  hai  ề án năm 2020; 

+ Phối hợp v i Sở Tài nguyên và Môi trư ng, các địa phương hư ng dẫn 02 

doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách hỗ trợ chuy n giao công 

nghệ; 

+Hư ng dẫn cho 05 doanh nghiệp xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách  ề 

án; 

+ Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý  iến nghị cho 02 doanh nghiệp đề 

nghị hỗ trợ chính sách Nghị quyết; 

+ Tổ chức Biên soạn tài liệu tuyên truyền tri n  hai  ề án; 

+ Xây dựng Báo cáo tri n  hai  ề án giai đoạn 2017-2020 và xây dựng Dự thảo 

Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát tri n KHCN và doanh nghiệp KHCN giai 

đoạn 2021-2025; 

- Tri n  hai  ề án hỗ trợ  hởi nghiệp đổi m i sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020:  

+ Thông báo đăng  ý thực hiện Danh mục tri n  hai  ề án và Xây dựng Dự 

toán  inh phí tri n  hai  ề án năm 2020; 
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+ Tổ chức đoàn  hảo sát nhu cầu hỗ trợ  hởi nghiệp đổi m i sáng tạo tại 10 dự 

án tham gia vòng chung  ết cuộc thi ý tưởng  hởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 

2019; Hư ng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ 

các chính sách của Nghị quyết; 

+ Hư ng dẫn cho 04 doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện thuyết minh dự án 

 hởi nghiệp sáng tạo đề nghị hỗ trợ từ các chính sách của Nghị quyết; 

+ Chuẩn bị nội dung tham mưu tri n  hai Cuộc thi ý tưởng  hởi nghiệp sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2020: Xây dựng Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ 

thư  ý Cuộc thi ý tưởng  hởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 l y ý  iến các 

đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh; 

+ Xây dựng Báo cáo tri n  hai  ề án giai đoạn 2018-2020 và phương án tri n 

 hai chính sách giai đoạn 2021-2025; 

- Tri n  hai  ề án hỗ trợ phát tri n tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh: 

+ Tổ chức thẩm định tài chính, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tri n  hai 03 

Dự án tạo lập, quản lý và phát tri n nhãn hiệu cho 03 sản phẩm: Nư c mắm K  Ninh, 

Mực Thạch Kim, Chè Hồng  ộc ; 

+ Hư ng dẫn, xây dựng thuyết minh Rau Tượng Sơn và tổ chức Hội đồng 

KHCN xét duyệt thuyết minh Dự án tạo lập, quản lý và phát tri n nhãn hiệu Rau 

Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. 

+ Tham mưu xây dựng hợp đồng thực hiện Dự án tạo lập, quản lý và phát tri n 

nhãn hiệu cho sản phẩm mực Thạch Kim. 

+ Rà soát, hư ng dẫn đơn vị chủ trì chuẩn bị các thủ tục đ  nghiệm thu dự án 

Cam Sơn Mai. 

+ Hư ng dẫn đơn vị tri n  hai Dự án tổ chức nghiệm thu Dự án Cam Sơn Mai 

và chuẩn bị nội dung tổ chức xét duyệt Dự án tạo lập, quản lý và phát tri n sản phẩm 

mật ong rừng Hương Sơn;  

+ Hư ng dẫn các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài tri n  hai các dự án tạo lập, 

quản lý và phát tri n thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ của tỉnh đã được phê 

duyệt tri n  hai; 

+ Tham mưu  ý hợp đồng hỗ trợ thiết  ế, đăng  ý, bảo hộ các đối tượng sở hữu 

công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

5. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ: 

 - Tri n  hai  i m định 12.000 phương tiện đo đến định     i m định như: 

Công tơ điện, Cột đo xăng dầu, đồng hồ taximet, đồng hồ đo nư c lạnh, cân ô tô, cân 

bàn, cân thông dụng, các thiết bị y tế... 

 - Tổ chức sản xu t giống c p 1, c p 2, c p 3 các loại n m sò, linh chi và mộc 

nhĩ, phục vụ công tác sản xu t tại Trung tâm và cung c p theo đơn đặt hàng của  hách 

hàng, Sản xu t 300  g giống sò c p 3; 200  g giống n m rơm phục vụ sản xu t tại 

đơn vị và cung c p cho  hách hàng. Xây dựng mô hình sản xu t n m rơm từ 2 t n 

nguyên liệu bã thải n m sò, n m mộc nhĩ, n m linh chi 

- Thực hiện các nhiệm vụ thư ng xuyên theo chức năng và các đề tài dự án đã 

 ý  ết. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác quản lý Nhà nư c về  hoa học và công nghệ được liên tục được tăng 

cư ng.  ặc biệt, công tác nghiên cứu, ứng dụng chỉ đạo tri n  hai có trọng tâm, trọng 
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đi m, tập trung vào các hư ng ưu tiên của tỉnh; phần l n nhiệm vụ KH CN được ứng 

dụng và nhân rộng, tạo thêm nhiều việc làm, có nhiều ý nghĩa về xã hội, tăng thu nhập 

cho bà con nông dân. 

Việc  i m tra, thanh tra thư ng xuyên đã  ịp th i phát hiện các gian lận, b t 

thư ng đảm bảo quyền lợi cho ngư i tiêu dùng. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù Sở đạt được những  ết quả quan trọng 

nhưng do bị ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 làm ảnh hưởng đến tiến độ 

công việc.   

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM ĐẾN CUỐI NĂM 2020 

1. Tham mưu tổng  ết Tổng  ết 05 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 

03/02/2015 của BCH  ảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tăng cư ng lãnh đạo, chỉ đạo phát tri n 

 hoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các  ề án, chính sách về KH CN của 

tỉnh đã ban hành. Tổ chức họp các Hội đồng xét duyệt thuyết minh các đề tài dự án năm 

2021 theo danh mục được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Tri n  hai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu, tri n  hai đã được UBND 

tỉnh phê duyệt, trong đó nghiên cứu tri n  hai một số công nghệ có tính đột phá trên 

các lĩnh vực. 

3. Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác quản lý nhà nư c về KH CN trên t t cả 

các lĩnh vực. Tổ chức các cuộc  i m tra, phối hợp thanh  i m tra về đo lư ng ch t 

lượng; Ki m tra, giám sát đơn vị  i m định đảm bảo các phương tiện đo bắt buộc phải 

được  i m định,... 

4. Tăng cư ng hợp tác trong và ngoài nư c về KHCN nhằm tranh thủ tối đa ch t 

xám và nguồn vốn ngoài tỉnh đ  giải quyết các v n đề c p thiết đã và đang đặt ra 

trong quá trình phát tri n của tỉnh. 

5.  ẩy mạnh phong trào  hởi nguồn sáng tạo, phát huy sáng  iến, cải tiến    

thuật, ưu tiên đầu tư ứng dụng KHCN vào sản xu t và mọi hoạt động của xã hội đáp 

ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế của tỉnh trong giai đoạn m i. 

6.  ẩy mạnh hoạt động sản xu t,  inh doanh, dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp 

KH&CN. 

Kính gửi Sở Kế hoạch và  ầu tư tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở KH  T (t/h); 

- Cục thống  ê; 

-  ưu:VT, KHTC. 

  Gửi VB Gi y (2) và  iện tử. 

                                      

                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đỗ Khoa Văn   
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