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  Hà Nam, ngày        tháng        năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm,  

đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 

 

Thực hiện công văn số 1305/UBND-TH ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu 

năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH 

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã quyết liệt chỉ đạo, 

điều hành, thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh; Ban hành kế hoạch quyết liệt chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị 

quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về nhiệm vụ, phát triển kinh tế -xã hội năm 2021. Công tác chỉ đạo điều hành 

sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng, phát sinh, 

nhất là trong việc ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid -19.  

Ngay từ đầu năm 2021, UBND đã ban hành Chương trình công tác, xác định 

rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND, các Sở, ngành trong việc chỉ đạo, chuẩn bị đề 

án, thời gian trình, tạo được sự chủ động cho các đơn vị và thuận lợi cho việc đôn 

đốc thực hiện. 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện nghiêm túc, Chủ 

tịch và các phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp, 

kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, chỉ đạo các 

ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.  

II. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA SỞ KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1. Đảm bảo quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Quy chế làm việc của Sở được thực hiện nghiêm, có kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực hiện. Trong chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã 

bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực thuộc 

chức năng, nhiệm vụ được giao. Có sự phân công, phân nhiệm cụ thể từng thành 

viên Tập thể lãnh đạo Sở, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được 

trách nhiệm cá nhân. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cơ quan trong việc 

tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.  
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Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh, Sở đã cụ thể 

hóa xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng và công tác năm của cơ quan, định kỳ 

thực hiện rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình 

hình thực tế và chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo 

kế hoạch đề ra. Hàng tháng, quý đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, 

những tồn tại hạn chế để có sự chỉ đạo phù hợp cho tháng, quý tiếp theo, từ đó giúp 

các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao.  

Triệt để tiết kiệm trong hội họp, tiếp khách và mua sắm tài sản mới. Thực hiện 

nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải 

cách thủ tục hành chính 

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo xây 

dựng và ban hành 04 văn bản chỉ đạo điều hành lĩnh vực cải cách hành chính của 

ngành như: kế hoạch cải cách  hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, 

kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính... 

Đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong 6 

tháng đầu năm 2021, Sở đã cử 10 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Chỉ đạo, rà soát các thủ tục hành chính, chú trọng thực hiện tiếp nhận và giải 

quyết các hồ sơ hành chính trên môi trường mạng, 63/63 TTHC của sở được thực 

hiện trực tuyến mức độ 3,4, trong đó 17 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3 đạt ≈ 

27% (năm 2020 đạt 67%) và 46 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 4 đạt 73% 

(năm 2020 đạt 33%). Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 

56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở1. Các thủ tục này đều 

được giải quyết xong trước hẹn và đúng hẹn, đúng nguyên tắc về thời gian và quy 

trình tiếp nhận.  

Thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính trong việc Ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành; tiếp tục duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 vào 

quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác.  

 3. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Sở, ngành, các 

huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan 

Tập thể lãnh đạo Sở đã phối hợp chặt chẽ và tranh thủ ý kiến các Sở, ngành 

trong việc nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 

                                                 
1 Gồm: 37 hồ sơ thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 05 hồ sơ lĩnh vực Quản lý 

khoa học và công nghệ và 14 hồ sơ lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ. 
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Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Quản lý các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ; thanh tra, kiểm tra; hoạt động Sở hữu công nghiệp.... 

Phối hợp chặt chẽ với UBND phường Quang Trung, Công An phường; Công 

an tỉnh Hà Nam trong việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an 

toàn cơ quan.... 

4. Một số kết quả chủ yếu trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn 

Với sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm của lãnh 

đạo Sở cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể công chức, viên chức, người lao động 

trong Sở; trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực: 

4.1. Công tác quản lý khoa học  và công nghệ 

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 

và ký 01 hợp đồng khoa học công nghệ; 03 đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình 

NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2022; gia hạn thời gian thực hiện (09 nhiệm vụ) 

và đôn đốc nghiệm thu (15 nhiệm vụ). 

Tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh 04 nhiệm vụ (trong đó: 03 

nhiệm vụ cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ cấp bộ). 

Thực hiện thanh lý hợp đồng 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và tổ 

chức đánh giá, nghiệm thu khối lượng (09 nhiệm vụ trong đó có 01 đề án, 02 đề tài 

và 06 dự án). 

Thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành đi kiểm tra tình hình triển khai, mua 

sắm thiết bị 01 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện 

09 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.  

Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện Hồ sơ triển khai thực hiện và hồ sơ nghiệm 

thu cấp tỉnh, cấp Bộ, nghiệm thu khối lượng các nhiệm vụ đến hạn chuyển từ năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 chuyển sang 2021 và thực hiện tiếp nhận Hồ sơ 

đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 2022 của các đơn vị, cá nhân. 

Tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành 04 kế hoạch2 .  

                                                 
2- Kế hoạch 808/KH-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2021 về thực hiện Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 

11 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất 

dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam.  
- Kế hoạch thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chiến 

lược quốc gia về  nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam. 

- Kế hoạch số 1255/KH-UND ngày 24 tháng 5 năm 2021 về triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 

27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và 

phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, 

định hướng đến 2030”. 

 - Kế hoạch thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. 
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        4.2. Công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở 

Hướng dẫn Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và thị 

xã xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ thường xuyên và đăng ký, 

đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở và tiêu chí chấm điểm cho cấp huyện năm 2021. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức khóa tập huấn về đổi mới sáng tạo và cách mạng 

công nghiệp 4.0 cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng dự thảo và tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành trên 

địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Quy chế xét giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Hà Nam. 

Phát động và tiếp nhận bài, đề tài của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham dự 

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ 

Việt Nam và tiếp nhận Giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật. 

Trình UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

nhi đồng 2021. 

 4.3. Công tác quản lý khoa học công nghệ chuyên ngành 

Xuất bản 06 Bản tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ và 02 Bản tin Khoa học 

và Công nghệ. Trong đó đã xuất bản Bản tin Khoa học Công nghệ số đặc biệt chào 

mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2021. 

Đăng 240 tin, bài về khoa học và công nghệ trên Cổng con của tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung dự án: “Xây dựng, quản lý và phát 

triển nhãn hiệu tập thể “rượu Bèo” dùng cho sản phẩm rượu của thôn Thượng, xã 

Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”. 

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

bức xạ. 

4.4. Công tác thanh tra 

6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tổ chức triển khai 02 cuộc thanh tra (trong đó: 

01 cuộc thanh tra việc chấp hành Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm 

hàng hóa đối với 18 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và 01 cuộc thanh tra việc 

chấp hành Luật Đo lường và Luật Năng lượng nguyên tử đối với 14 phòng khám 

tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam). Qua thanh tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh 

đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về Luật đo lường và Luật chất lượng 

sản phẩm hàng hoá đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và Luật Đo lường và 

Luật Năng lượng nguyên tử đối với các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vi phạm và đã được nhắc nhở. 

6 tháng đầu năm 2021, Sở không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của các 

tổ chức, cá nhân. 

4.5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây 

dựng và ban hành Kế hoạch 763/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc áp 
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dụng 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 2021. 

Hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia và viết 

báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021. Tham mưu thành lập 

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2021. 

Kiểm tra đo lường đối với cân ô tô, ghi nhãn hàng hoá và đóng gói sẵn tại 06  

cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đóng bao trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

4.6. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kiểm định, kiểm 

nghiệm 

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho 503 phương tiện đo các loại, thử 

nghiệm được 61 mẫu các loại phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ 

chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Tiến hành kiểm định đối chứng công tơ điện cho Công ty Điện lực Hà Nam 

với 1.114 chiếc công tơ điện 1 pha và 3 pha kiểu điện tử. 

Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường năm 2021 tại Viện Đo 

lường Việt Nam. Thực hiện quan trắc môi trường cho 15 tổ chức sản xuất kinh 

doanh trên đại bàn tỉnh Hà Nam. 

Hoàn thành dự án: “Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô 

hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Hà Nam”, dự án này đã được 

Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia đánh giá và đạt kết quả cao. 

4.7. Công tác khác 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã thực hiện các bước quy trình đề nghị bổ 

nhiệm 01 Giám đốc Sở, bổ nhiệm lại 01 Phó giám đốc Sở và tổ chức hội nghị công 

bố quyết định điều động và bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Sở; hoàn thiện hồ sơ bổ 

nhiệm 01 kế toán trưởng và điều động 01 công chức. 

Rà soát tổ chức hội đồng xét nâng lương thường xuyên cho 05 công chức, 

viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đảm bảo mọi chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lao động. 

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thường xuyên 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; thực hiện nghiêm 5k trong phòng, 

chống dịch (Khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập chung đông người- 

khai báo y tế). 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Sở Khoa học và Công nghệ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của 

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của 
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các Sở, ngành các cơ quan hữu quan; Sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

Công tác lãnh đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Sở đã có những bước 

chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của từng thành 

viên Ban Giám đốc được nâng lên.  

Những giải pháp trong chỉ đạo điều hành đều được thảo luận và thống nhất 

trong nội bộ, do đó tạo được sự đồng tình nhất trí từ quan điểm chỉ đạo đến kế 

hoạch, giải pháp thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao. 

Đến thời điểm này, Sở đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu 

năm 2021 đã được phê duyệt trong Chương trình công tác năm 2021.  

2. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ trong chương trình công tác 

của Sở còn chậm tiến độ về thời gian do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: 

Chưa tổ chức 01 cuộc hội thảo chuyên đề và 01 lớp tập huấn; Công tác thanh, kiểm 

tra việc chấp hành Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với 

các cơ sở kinh doanh cũng bị chậm so với tiến độ. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng 

cuối năm 2021 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Công tác cải cách hành chính 

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 763/KH-UBND, ngày 30/3/2021, đảm 

bảo 100% các đơn vị nêu trong kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định việc áp dụng duy trì, 

cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hoạt 

động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện tốt hệ thống một cửa điện tử tại Trung tâm hành chính công của 

tỉnh. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được giải quyết xong trước và đúng 

hẹn. 

1.2. Công tác quản lý khoa học và công nghệ 

Tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ 

KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục; thành lập Hội đồng tư vấn đánh 

giá nghiệm thu các nhiệm vụ đến hạn nghiệm thu. 

Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện Hồ sơ, tổ chức thẩm định kinh phí, trình 

UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm đã tổ chức xét duyệt, thẩm định kinh phí và ký 

Hợp đồng thực hiện. 

Tổ chức nghiệm thu khối lượng, cấp tạm ứng kinh phí cho các nhiệm vụ 

KH&CN chuyển tiếp và được phê duyệt năm 2017, 2018 và 2019, 2020.  

Tổng hợp danh mục đăng ký các nhiệm vụ KH&CN năm 2021, 2022 và thành 

lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thực hiện năm 2021, 2022 trình UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục chính thức. 

Tăng cường đôn đốc các đề tài, dự án đã đến hạn nghiệm thu và kiểm tra tình 
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hình thực hiện các dự án đã được phê duyệt triển khai. 

1.3.  Công tác quản lý khoa học công nghệ cơ sở 

Tổ chức Khai giảng về đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đổi mới 

công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, về cách mạng công nghiệp 4.0 cho các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức tiếp nhận và đôn đốc các tổ chức cá nhân nộp đề tài dự thi Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật 2020-2021. Tiếp nhận Giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật. 

Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đăng ký, đề xuất 

các nhiệm vụ KH&CN năm 2022.  

Trình UBND tỉnh ban hành “Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải 

thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam”. 

1.4. Công tác quản lý  khoa học công nghệ chuyên ngành 

    Hoàn thành kế hoạch thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2021. 

Thành lập 02 Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh Ngành 

Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng chuyên ngành xét duyệt và công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh năm 2021 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện thị xã, thành phố và 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu về 

đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân 

gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh.  

1.5. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đo lường và Luật Chất lượng 

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

Hà Nam theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Thanh tra về đo lường các phương tiện đo tại Điện lực Hà Nam và thực hiện 

thanh tra chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Triển khai kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. 

Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ (nếu có). 

1.6. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

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...  

Kiểm tra về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá và mã số mã 

vạch trong sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử theo QCVN 4:2009/BKHCN 

và  QCVN 9:2012/BKHCN. 

Thực hiện quá trình xem xét đánh giá thủ tục, hồ sơ tham dự Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

1.7. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kiểm định, kiểm 

nghiệm 
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Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các loại 

phương tiện đo theo phân cấp phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu xã hội. Thực hiện 

cung cấp dịch vụ, phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa và 

Quan trắc môi trường 

Kiểm định, hiệu chuẩn các chuẩn đo lường của Trung tâm đến hạn tại Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tăng 

cường năng lực hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cung ứng dịch vụ công 

hướng trực tiếp tới lợi ích của người sử dụng. 

1.8. Công tác khác 

Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên 

môn, nghiệp vụ. tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động. 

Hoàn thành các công việc khác trong chương trình công tác năm 2021. 

2. Các giải pháp 

2.1. Trong quản lý điều hành. 

Bám sát tình hình thực tế, chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để triển khai 

các nhiệm vụ đảm bảo tiêu chí có các nội dung , nhiệm vụ mới, tích cực. 

Xây dựng kế hoạch công tác; tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng để đánh giá 

kết quả và triển khai nhiệm vụ kịp thời. 

Rà soát, bổ sung các quy chế, nội quy của cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân 

chủ, quy chế làm việc của cơ quan. 

Tăng cường công tác, sâu sát cơ sở để nắm bắt, xử lý kịp thời các nhiệm vụ 

đột xuất phát sinh. 

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đoàn kết nội 

bộ tốt. 

2.2. Tổ chức bộ máy, cán bộ 

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ 

quan, đơn vị; bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. Cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận 

chính trị. 

2.3. Các giải pháp khác. 

 Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên 

chức và lao động. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung 

ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống QLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý, điều hành.  
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Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, tổ chức tốt 

phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, 

vững mạnh./. 

 

 Nơi nhận:  
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ    

                                                                                                                                                                 

Phụ lục I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2020 

 

Số đề án phải trình trong 6 tháng đầu năm 2021 

Tổng số đề án 

đã trình 

Tổng số đề án 

đã ban hành 

Số đề án chưa 

trình 

Tỷ lệ đề án đã 

trình so với 

tổng số đề án 

phải trình 
Tổng số 

Số đề án 

giao đầu 

năm 

Số đề án 

giao thêm 

Số đề án xin 

rút lui khỏi 

CTCT 

1=(2)+(3)-4 (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)-(5) (8)=(5)/(1) 

01 01 0 0 01 0 0 1 
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Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ    

                                                                                                                                                            

Phụ lục 2 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO  

 

1. Thống kê kết quả thực hiện: 

- Tổng số nhiệm vụ giao: 5 

+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó: Đúng hạn: 4; quá hạn: 0 

     + Số nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó: Trong hạn: 01; quá hạn: 0 

2. Thống kê chi tiết các nhiệm vụ  

 

TT 
Văn bản giao nhiệm vụ 

(Số, ngày, tháng, năm) 
Nội dung nhiệm vụ  Hạn xử lý 

1 2 3 4 

I 
Nhiệm vụ giao tại văn bản 

thường 
 

 

1 

Công văn 209/UBND-

KGVX ngày 25/01/2021 về 

việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 36/QĐ-TTg 

ngày 11/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Kế hoạch 808/KH-UBND ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh thực hiện 

Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên 

nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021- 

2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

2 

Công văn 539/VPUB-

KGVX ngày 24/3/2021 về 

việc cung cấp thông tin xây 

dựng Chiến lược phát triển 

KHCN&ĐMST giai đoạn 

2021-2030 

Báo cáo 281/BC-SKHCN ngày 29/4/2021 nội dung thông tin xây dựng 

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai 

đoạn 2021 - 2030 

 

3 
Công văn 420/UBND-

KGVX, ngày 23/2/2021 về 

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và 

công nghệ vũ trụ đến năm 2030 
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việc tham mưu triển khai 

thực hiện Quyết định 

số169/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

4 

Công văn số 283/UBND-

KGVX ngày 01/02/2021 về 

việc tham mưu triển khai 

thực hiện Quyết định số 

127/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

5 

Công văn số 931/UBND-

KGVX , ngày 19/4/2021 về 

việc xây dựng kế hoạch 

KHCN và ĐMST và dự 

toán ngân sách năm 2022 

Kế hoạch KHCN và ĐMST và dự toán ngân sách năm 2022 
trước ngày 

10/6 

Tổng 

số 
5 
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