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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:    394     /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  29   tháng 03  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quý 1 và 

 kế hoạch trọng tâm quý 2 năm 2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRONG QUÝ 1/2021 

1. Công tác tham mưu, tư vấn 

- Trong quý 1, Văn phòng đã đã ban hành 364 văn bản đi và tiếp nhận 790 

văn bản đến, thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định.  

- Việc tiếp nhận, trả kết quả và thực hiện các thủ tục hành chính của Sở áp 

dụng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 và quy chế của Trung tâm HCC tỉnh. 

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tính đến thời điểm báo cáo 73 hồ sơ, trong 

đó số hồ sơ mới tiếp nhận mới 42; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 31. Kết 

quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết: 70. Số hồ sơ chưa đến hạn giải quyết: 

3; trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn: 70; Số hồ sơ quá hạn: 0. 

2. Lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng triển khai tiến bộ KHCN 

- Trong Quý I/2021 đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực 

hiện đối với 03 đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2019, bao gồm: Đề tài: Nghiên cứu, 

phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập; Dự án: Nghiên cứu 

sản xuất một số sản phẩm từ quả cam tại Hà Tĩnh; Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật phát triển mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh tại huyện Đức Thọ. Kết 

quả được hội đồng đánh giá Đạt yêu cầu và đề nghị đưa vào ứng dụng, nhân rộng 

trên địa bàn.  

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu giai đoạn đối với 2 nhiệm vụ triển khai từ năm 

2020 (Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến 

nấm Hoàng Chi, nấm Vân Chi tại Hà Tĩnh và Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây 

dựng mô hình sản xuất một số giống ngô lai mới có triển vọng tại Hà Tĩnh). Qua kiểm 

tra cho thấy các nhiệm vụ đang được triển khai đảm bảo tiến độ và nội dung theo yêu 

cầu. 

- Đã tổ chức Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ của 03 đề tài trong kế hoạch 

2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020, bao gồm: “Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến các tiểu vùng khí hậu 

ở Hà Tĩnh”; “Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển đổi sản xuất thâm canh cam 

chanh, bưởi Phúc trạch đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại Hà Tĩnh” và “Nghiên cứu giáo 

dục khoa cử Nho học Hà Tĩnh (175-1919)”. Hiện đang tiến hành thẩm định kinh 

phí thực hiện đối với 3 đề tài đã xét duyệt.  
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- Đã thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ của 03 đề tài, dự án, cụ thể: Đề tài: 

“Nghiên cứu đặc điểm dịch tể học, lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến rối 

loạn phổ tự kỷ của trẻ em dưới 6 tuổi tại Hà Tĩnh”; “Nghiên cứu, xây dựng mô hình 

sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học nano bạc và chistosan phòng trừ bệnh thán 

thư và thối quả trên cây cam, bưởi tại Hương Khê”; và dự án: “Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và chế biến một số sản phẩm từ cây dược liệu 

bản địa Hoài sơn (Khoai Mài) tại tỉnh Hà Tĩnh phục vụ cho người bệnh tiểu đường, 

béo phì”. Các đề tài, dự án đã gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng. Dự kiến họp 

trong tháng 4/2021. 

- Đã xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh  năm 2022. 

Hiện đang đôn đốc các tổ chức và cá nhân nộp đề xuất. 

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các mô hình kinh tế tổng hợp tại xã Kỳ Lạc, 

huyện Kỳ Anh  (xã Kỳ Lạc là xã được giao Sở KH&CN đỡ đầu xây dựng nông 

thôn mới năm 2020). Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đỡ đầu thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh 

3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

3.1. Công tác an toàn bức xạ hạt nhân: 

- - Hướng dẫn 06 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị xquang trong chẩn đoán y tế 

xây dựng hồ sơ cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 

- Thẩm định hồ sơ, thẩm định an toàn phòng và cấp giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ cho 07 đơn vị: Phòng khám đa khoa 108 Lộc Hà; Trung tâm y tế 

huyện Vũ Quang; Bệnh viện đa khoa Thành phố; Phòng khám đa khoa Quân 

Thắng; Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh; Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh; Phòng 

khám đa khoa 108 Lộc Hà;  

- Cấp chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn bức xạ cho 04 người phụ trách 

an toàn; 

- Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cho 01 cơ sở bức xạ; 

- Thực hiện Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ: Xây 

dựng tờ trình và Dự thảo quyết định tham mưu UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền 

cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán y tế và Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-

quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh. Xây dựng báo cáo kết quả thực 

hiện cấp phép lĩnh vực an toàn bức xạ 15 năm (từ năm 2006 đến năm 2020) gửi 

UBND tỉnh.  

- Tiếp nhận khai báo và khai báo tiếp nhận thiết bị xquang cho 02 đơn vị: 

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh; 

3.2. Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng SPHH: 
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 - Xử lý và cấp Thông báo tiếp nhận 12 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với các 

sản phẩm thép cuộn; thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nóng thô của Công ty 

TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa; các sản phẩm nước mắm, mật ong, kẹo 

cu đơ, giò chả của các hộ kinh doanh và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

 - Xử lý hồ sơ, kiểm tra và cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu cho 10 lô hàng đạt yêu cầu chất lượng gồm 4999 quạt 

điện, 1740 nồi cơm điện và 105kgs/1set (tủ kết đông). 

- Thẩm định và cấp thông báo kết quả phê duyệt phương tiện đo sử dụng tại 

Cửa hàng xăng dầu Thị trấn Lộc Hà (Công ty TNHH thương mại Dũng Hường); 

Thẩm định và ra thông báo kết quả kiểm tra máy phát điện nhập khẩu thuộc gói 

thầu lắp đặt thiết bị tại Trụ sở trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh. 

 - Phối hợp phòng cảnh sát điều tra xác định trữ lượng mỏ đá tại xã Kỳ Lạc 

huyện Kỳ Anh; Cử 01 đồng chí tham gia Hội đồng định giá tài sản của Sở Tài 

chính 

3.3. Công tác ISO: 

- Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015 năm 2021 cho cán bộ công chức của 25 cơ quan đơn vị thuộc diện 

triển khai xây dựng mới năm 2021; 33 UBND các xã phường, thị trấn thuộc huyện 

Cẩm Xuyên, Đức Thọ và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã. 

- Kiểm tra, soát xét, hoàn thiện và trình UBND tỉnh công bố Danh mục và 

Quy trình nội bộ: 54 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở NN&PTNT(01 

TT), Sở Tư pháp (28TT), Sở Thông tin và Truyền thông (02 TT),  Sở Tài nguyên 

và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai (16 TT), Sở Giao thông vận tải (07 

TT); 01 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành NN&PTNT áp dụng tại 

UBND cấp huyện; 02 TTHC bị bãi bỏ (01 TT thuộc ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện; 01 TT thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

3.4. Công tác thanh, kiểm tra về khoa học và công nghệ: 

- Đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

sản phẩm hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Kết 

quả đã kiểm tra được 49 cơ sở, trong đó: 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang 

sức mỹ nghệ; 17 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 01 cơ sở kinh doanh điện tử. Đã lấy 

09 mẫu xăng dầu để thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên 

liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1: 2015/BKHCN và QCVN 

01:2017/BKHCN) và lấy 09 mẫu vàng trang sức mỹ nghệ để đi thử nghiệm chất 

lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Qua kiểm tra đã phát hiện xử lý vi phạm 

hành chính đối với 04 tổ chức, cá nhân vi phạm về TCĐLCL trong kinh doanh 

xăng dầu và kinh doanh, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ. Đã ban hành 04 quyết 
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định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 73.960.200đ(Bảy mươi ba triệu 

chín trăm sáu mươi ngàn hai trăm đồng), trong đó: Xử phạt 01 tổ chức 

13.960.200đ(Mười ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn hai trăm đồng) về hành vi 

bán hàng hóa là xăng E5 RON 92-II có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn 

kỹ thuật tương ứng; xử phạt 03 cơ sở 60.000.000đ(Sáu mươi triệu đồng chẵn) về 

hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (Kinh doanh, sản 

xuất, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn 

công bố áp dụng). 

- Đã chủ trì, phối hợp cùng BCĐ389 tỉnh, công an tỉnh và Chi cục TCĐLCL 

triển khai thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (cân 

các loại); về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp 

đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật. Kết quả đã thanh tra tại 17 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón đóng 

trên địa bàn tỉnh; đã ban hành kết luận thanh tra theo quy định. Qua thanh tra, kiểm 

tra đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính đối với 06, tổ chức, cá nhânvi phạm sản 

xuất, kinh doanh phân bón “Có nhãn hàng hóa ghi không đúng các nội dung bắt 

buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về 

nhãn hàng hóa”. Đã ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 

tổ chức và 01 cá nhân về với số tiền 116.000.000đ(Một trăm mười sáu triệu đồng).  

3.5. Công tác triển khai các đề án: 

- Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh : 

+ Tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về 

việc phê duyệt Dự án xây dựng mô hình khu làm việc chung hỗ trợ phát triển các ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh do Công ty CP CED Central chủ trì 

thực hiện; Hướng dẫn Công ty CP CED Central triển khai Dự án xây dựng mô hình 

khu làm việc chung hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

Hà Tĩnh theo hợp đồng đã ký; 

+ Tổ chức làm việc, khảo sát nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ Đề án đối 

với 10 nhóm tác giả, tác giả đạt giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2020;  

- Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh: 

+ Hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực hiện dự án tạo lập quản lý và phát triển 

nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm: Nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hương 

Sơn; Nhãn hiệu tập thể rau củ quả Tượng Sơn; Nhãn hiệu chứng nhận nước mắm 

Kỳ Ninh; Nhãn hiệu tập thể Mực Thạch Kim; Nhãn hiệu tập thể Chè Hồng Lộc;  

+ Tham mưu UBND tỉnh văn bản cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký 

nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm: Nhãn hiệu chứng nhận Mật ong Hương 

Sơn; Nhãn hiệu tập thể rau củ quả Tượng Sơn; Nhãn hiệu chứng nhận nước mắm 

Kỳ Ninh; Nhãn hiệu tập thể Mực Thạch Kim; Nhãn hiệu tập thể Chè Hồng Lộc;   
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+ Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ, phát triển thị 

trường KHCN và doanh nghiệp KHCN cho 02 huyện: Lộc Hà, TX Kỳ Anh; 

4. Hoạt động sở hữu trí tuệ và sáng kiến: 

- Hướng dẫn 45 tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục xây dựng hồ sơ đăng ký 

bảo hộ sở hữu công nghiệp. 

- Đăng ký nhu cầu tổ chức, tham gia đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ năm 

2021, gửi Cục SHTT. 

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 – đợt 2; tham 

mưu UBND tỉnh, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét sáng kiến 

cấp tỉnh. 

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

5.1. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: 

- Đã tổ chức sản xuất chế phẩm sinh học từ tháng 03/2021. 

- Đã tổ chức ủ phân, cải tạo lại đất tại vườn ở trung tâm. 

- Triển khai làm việc với các huyện thị để khảo sát nhu cầu đăng ký số 

lượng chế phẩm sinh học hỗ trợ theo NQ123. 

5.2. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được giao: kiểm định 750 cân đồng hồ 

lò xo tại các khu thương mại tập trung; 64 phương tiện đo tại các cơ sở y tế; 800 

công tơ điện; 10 đồng hồ đo nước lạnh; 30 cân bàn, cân kỹ thuật .   

 - Trung tâm đã triển khai kiểm định các loại phương tiện đo đến định kỳ 

kiểm định như: Công tơ điện, Cột đo xăng dầu, đồng hồ taximet, đồng hồ đo nước 

lạnh, cân ô tô, cân bàn, cân thông dụng, phương tiện đo áp suất. Số lượng phương 

tiện đo kiểm định trong 3 tháng đầu năm là: 7450  phương tiện đo các loại. 

5.3. Trung tâm Phát triển Nấm ăn và Nấm dược liệu: 

- Tiến hành sản xuất 20 chai cấp 2 nấm Linh Chi; 200 kg giống lúa nấm 

Sò cấp 3 

- Tổ chức sản xuất hơn 30.000 bịch phôi nấm Sò, gần 25.000 bịch phôi 

nấm Mộc Nhĩ, 1.500 bịch phôi nấm Linh Chi và tiến hành hấp bịch, cấy giống. 

- Tổ chức treo 8.000 bịch nấm sò, 15.000 bịch nấm Mộc Nhĩ tại Trung 

tâm. 

- Chế biến đóng gói trà túi lọc nấm Linh Chi  

- Tiến hành phân lập giống gốc nấm Sò, nấm Yến, nấm Mộc Nhĩ. 

- Tổ chức nuôi trồng và chăm sóc các loại nấm: nấm Sò, nấm Yến, nấm 

Mộc Nhĩ, nấm Linh Chi, nấm Mối đen... 

- Thu hái, sơ chế và bảo quản nấm Mộc Nhĩ, nấm Vân Chi, nấm Linh 

Chi. 
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6. Hoạt động thông tin thống kê KHCN: 

- Phát hành tập san số 4 năm 2020, với số lượng 1.000 cuốn. 

- Phát hành 2 số Bản tin Khoa học công nghệ với nông nghiệp nông thôn số 

lượng 2000 cuốn (số 1,2). 

- Xây dựng đề cương, biên tập tin, bài, ảnh cho Tập san số 1 năm 2021.  

- Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh kịp thời tuyên truyền các hoạt động về 

KH&CN trong dịp trước, trong và sau tết, xây dựng 3 chuyên đề về hoạt động 

KH&CN: Tháng 01:Để lúa lên mầm nhanh và đạt chuẩn; Kỹ thuật chống rét cho 

mạ; Hạn chế bưởi ra hoa sớm;Kỹ thuật nuôi hàu sữa thái bình dương. Tháng 02: 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y dược; Kỹ thuật nuôi lợn thảo 

dược. Tháng 03: Giải pháp môi trường cho làng nghề bún miến; Xử lý thuốc tồn 

dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất. 

- Phối hợp với Báo Hà Tĩnh đăng tin 3 số tuyên truyền về hoạt động 

KH&CN. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Trong quý 1/2021, Sở đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ so với kế hoạch 

đặt ra. 

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM QUÝ 2/2021 

1. Hoạt động chung: 

-  Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan. 

2. Lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, ứng dụng triển khai tiến bộ KHCN: 

- Tổ chức các hội đồng khoa học chuyên ngành xét duyệt Hồ sơ các nhiệm vụ 

nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục. 

- Tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện và ký hợp đồng triển khai thực hiện các 

đề tài, dự án được phê duyệt. 

- Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, xây dựng Kế hoạch các nhiệm vụ nghiên cứu, 

ứng dụng KH&CN năm 2022. 

 3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: 

3.1. Công tác an toàn bức xạ hạt nhân: 

- Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế có sử 

dụng thiết bị X – quang trên địa bàn tỉnh; 

- Hoàn tất thủ tục và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các cơ sở 

bức xạ có hồ sơ hợp lệ; 

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cấp mới, gia hạn giấy phép và các hoạt động 

khác liên quan đến an toàn bức xạ; 
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- Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn bức xạ đối với các cơ sở có sự dung 

thiết bị, nguồn phóng xạ trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

3.2. Công tác về quản lý - chuyển giao công nghệ: 

- Thẩm định công nghệ, góp ý kiến về mặt công nghệ dự án đầu tư và các dự 

án theo yêu cầu; 

- Tổ chức làm việc, khảo sát nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển giao công 

nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hồ sơ thành lập 

DN KH&CN, Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp; xây dựng hồ sơ xin vay 

vốn và hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ từ Quỹ Phát triển 

KH&CN tỉnh;  

3.3. Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng SPHH: 

 - Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh thuộc chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND; 

3.4. Công tác ISO: 

 - Kiểm tra, soát xét các Dự thảo Danh mục TTHC, Quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện, xã. Theo 

dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; 

3.5. Công tác thanh, kiểm tra về khoa học và công nghệ: 

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Đoàn thanh tra 

về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (cân các loại); về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn trong 

sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; của Đoàn kiểm tra về xăng 

dầu và vàng trang sức mỹ nghệ. 

- Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Sơn (Sơn nhà 

và sơn công nghiệp các loại) đóng trên địa bàn tỉnh để kiến nghị thành lập đoàn 

“Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn”. 

4. Hoạt động sở hữu trí tuệ và sáng kiến: 

- Hướng dẫn thủ tục xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục Triển khai Đề án phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh. 

- Hướng dẫn thủ tục xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; 

5. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ: 
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- Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao và kế 

hoạch đầu năm đã lập. 

6. Hoạt động thông tin thống kê KHCN: 

- Phát hành Tập san số 1 và 2 năm 2021. 

- Phát hành 3 số Bản tin Khoa học công nghệ với nông nghiệp nông thôn. 

- Xây dựng và phát 3 chuyên đề về KHCN trên đài truyền hình tỉnh Hà Tĩnh; 

3 chuyên trang trên báo Hà Tĩnh. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

Gửi VB Giấy và Điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Trọng Bình 
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