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Kết quả công tác tháng 3 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2022 

 

I. Kết quả công tác tháng 3 

1. Công tác Quản lý khoa học và công nghệ 

Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề xuất 01 nhiệm vụ thuộc 

Chương trình NTMN năm 2022: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng 

mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris tại tỉnh Hà Nam”. 

Trình UBND tỉnh xin thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ: Đề tài Xây dựng mô hình 

sản xuất thử giống khoai tây mới Actrice theo liên kết chuỗi tại tỉnh Hà Nam. 

Đôn đốc 01 nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu; Kiểm tra tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đối với 01 nhiệm vụ. 

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tình hình thực hiện 03 dự 

án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
1
. 

Phối hợp với Văn phòng Chương trình NTMN đi kiểm tra định kỳ tình hình 

thực hiện của 02 dự án
2
. 

2. Công tác Quản lý chuyên ngành và Quản lý khoa học công nghệ cơ sở 

Đăng 27 tin, bài  trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam và 

cổng con của tỉnh.  

Biên tập và phát hành Bản tin Kinh tế Khoa học và Công nghệ số 3/2022 và 

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 1/2022. 

Xin ý kiến của các Sở, ngành về nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 

Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã dự thảo kế hoạch hoạt động khoa học 

và công nghệ thường xuyên và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 

2022.

                                           
1
 + Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ 

(Ictalurus punctatus) và cá chép lai V1 (Cyprinus carpio) trong lồng tại tỉnh Hà Nam”. 

+ Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ngan VCN/TP -VS7 trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

+ Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi lợn Mán tại huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam. 

 
2
 + “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu kim ngân ( 

Lonicera japonica Thunb.) và bạch chỉ (Angelica dahurica (fisch. ex hoffm.) Benth. & Hook.f. ex franch. & sav) đạt 

tiêu chuẩn GACP - WHO tại tỉnh Hà Nam”.  

+ “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam”. 
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3. Công tác thanh tra, Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ứng dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm  

Trong quý I năm 2022, Sở đã tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành đối 

với 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3
. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam năm 2022. 

Ban hành công văn mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham 

gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022. 

Xây dựng kế hoạch tập huấn tiêu chuẩn, chất lượng đối với các cơ sở 

kinh doanh đồ chơi, mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử và các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm định được 33 phương tiện đo các loại và thử nghiệm được 03 mẫu; Đo 

thu lôi tiếp địa cho 01 Công ty trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

4. Công tác khác  

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN ISO 9001 :2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Triển khai thực 

hiện mô hình một cửa điện tử theo quy định của Ban chỉ đạo, cử 01 công chức tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.  

Trong tháng 3 năm 2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 08 thủ tục hành chính
4
 

cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác. Các thủ tục này đều được giải quyết 

xong đúng và trước hẹn. 

Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại 02 công chức lãnh đạo cấp phòng; tiến hành 

điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 02 công chức lãnh đạo, quản lý. 

Cử 01 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 01 công chức tham 

gia lớp trung cấp lý luận hành chính. 

Tham dự tọa đàm trực tuyến về phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250 của các 

địa phương (lần 1). 

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản của 

trung ương, của tỉnh về công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp 

cấp do vi rút Conara gây ra.  

Hoàn thành các báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian và chất lượng. 

                                           
3
 Thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với 11 doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu và thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng 

lượng nguyên tử và sở hữu trí tuệ đối với 02 doanh nghiệp. 

 
4
  Gồm: 04 thủ tục lĩnh vực năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ hạt nhân và 04 thủ tục lĩnh vực Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng. 
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II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 

Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm 

vụ đã được phê duyệt danh mục. 

Đôn đốc các nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu cấp tỉnh nghiệm 

thu. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện đề tài, dự án KH&CN đến thời hạn 

nghiệm thu hoàn thành báo cáo để tổ chức nghiệm thu theo quy định. Tổ chức 

nghiệm thu khối lượng các nhiệm vụ đã đến hạn. 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 

Biên tập, phát hành Bản tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ số 4/2022. 

Đôn đốc các phòng khám x-quang y tế gia hạn giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ. 

Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua lĩnh vực Khoa học và Công nghệ cho 

cấp huyện năm 2022. 

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định về Đo lường và Chất lượng 

sản phẩm hàng hóa đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam.  

Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mã số mã vạch, nhãn 

hiệu chứng nhận, đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu, công 

bố hợp chuẩn, hợp quy...  

Tổ chức lớp tập huấn tiêu chuẩn, chất lượng đối với các cơ sở kinh 

doanh đồ chơi, mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử và các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh (Lịch dự kiến). 

Tiếp tục triển khai công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 (Khi 

có doanh nghiệp đăng ký tham gia). 

Tiếp tục thực hiện, cung cấp dịch vụ, phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm 

chất lượng hàng hóa và quan trắc môi trường khi có yêu cầu. 

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015; thiết lập, 

duy trì hệ thống TCVN ISO/IEC17025: 2015 của Trung tâm. 

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo chương trình công tác năm 2022 đã được 

phê duyệt./. 

Nơi nhận : 
- Bộ KH&CN; 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;     Để báo cáo 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;   

- Sở KH & Đầu  tư;                    

- Các đơn vị thuộc Sở;                  Để thực hiện 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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