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BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU
ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW
ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế
tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Phúc đáp Công văn số 477/SKH-DN ngày 16/3/2022 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 92CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo
kết quả thực hiện như sau:
1. Công tác tham mưu xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách
phát triển kinh tế tư nhân
Thực hiện Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của
Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển
khai nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước về
KH&CN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ, ứng
dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao năng chất chất lượng sản phẩm hàng hóa, từ đó
góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như:
- Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh
Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.
- Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND tỉnh về việc
ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026.
- Kế hoạch 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về hỗ
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.
- Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 phê duyệt Đề án “Ứng
dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Quảng
Trị về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động
đo lường hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội

nhập quốc tế giai đoạn đến 2025 định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị.
- Kế hoạch số 5883/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND Tỉnh về việc
thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030.
- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc
trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị…
2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực
2.1. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính
nhà nước
Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành
chính. Tiếp tục triển khai hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một
cửa, một cửa điện tử”. Các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động Khoa học và
Công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn bức xạ hạt nhân và Sở
hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị chưa phát sinh việc tiếp nhận
và xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện Công
văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển
khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” và hướng
dẫn của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở các TTHC thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát 280
TTHC, với kết quả phân cấp 14 TTHC (03 TTHC phân cấp ngay, 11 phân cấp
kèm theo các điều kiện). Thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và
c t giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra
trong lĩnh vực KH&CN được c t giảm, lồng ghép nhiều nội dung trong cùng đợt
đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ISO của
tỉnh) đã tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Sở,
Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triến khai thực hiện xây dựng, duy trì áp
dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Theo kết quả kiểm
tra hoạt động xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 40/40 cơ quan sở, ban, ngành,
các Chi cục trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố và 92/125 UBND
phường, xã, thị trấn duy trì áp dụng. Có 32/40 cơ quan sở, ban, ngành, các Chi
cục trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chuyển đổi
áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2008.

2.2. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường
chất lượng
- Giai đoạn 2017-2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức trên 30 lớp
tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, mã số mã
vạch, về duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 với hơn 1.200 lượt học viên là đối tượng quản lý, tổ chức cá nhân sản
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng 18 chuyên mục, phóng sự, 20 bài báo, bản tin về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, hàng giả hàng nhái, về
truy xuất nguồn gốc, đo lường năng suất ...
- Hướng dẫn 44 doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở với 88
sản phẩm.
- Hướng dẫn 04 doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng
Quốc gia, trong đó năm 2018 có 02 doanh nghiệp đạt giai, năm 2021 có 02
doanh nghiệp tham gia đang đợi kết quả.
- Hướng dẫn cho 58 tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ hỗ trợ về xây dựng và
áp dụng HTQL tiên tiến ISO 9001: 2008.
2.3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn,
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính
sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2017-2025, (nay là Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021
của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết
quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026), Sở đã hỗ trợ ứng dụng và
nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 25 mô hình/dự
án. Riêng trong lĩnh vực ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ
tiên tiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp,
nông nghiệp, Sở đã hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp. Tăng cường khuyến khích doanh
nghiệp tư nhân đầu tư mạnh m cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết
quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà
nước.
Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh duy trì cho vay có hiệu quả đối với 02 dự án:
“Sản xuất các phẩm chiết xuất từ cây dược liệu đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị” cho Công ty TNHH Nhiên Thảo và dự án “Ứng dụng công nghệ CNC
trong ngành công nghiệp cơ khí” cho Công ty TNHH DAVICS. Qua đó, giúp
doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, công nghệ mới vào sản xuất,
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

2.4. Công tác phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp, đổi
mới sáng tạo
Sở đã tích cực tìm kiếm, khảo sát và hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp có tiềm
năng nhằm đáp ứng điều kiện để thành lập doanh nghiệp KH&CN. Đến nay, Sở
đã cấp 03 giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 03 đơn vị (Công ty
TNHH Dược Liệu hữu cơ An Xuân, Công ty TNHH Davics, Công ty CP Tổng
công ty Thương mại Quảng Trị) hình thành từ kết quả KH&CN do doanh nghiệp tự
nghiên cứu làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất. Qua đó, giúp doanh nghiệp
tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN. Ngoài ra
đã hướng dẫn, hỗ trợ 01 doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN của
doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV cấp nước sinh hoạt tỉnh Quảng Trị).
Thực hiện Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị đến 2025, Sở đã ban hành kế hoạch và tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020 và 2021 nhằm khơi dậy những ý tưởng
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh
các dự án xuất s c nhằm ươm tạo, hỗ trợ thông qua các chương trình, đề tài, dự án
KH&CN.
2.5. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và
phát triển thương hiệu sản phẩm
Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ tư vấn sở
hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Từ năm 2017 đến nay, Sở đã
hướng dẫn trên 90 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký
nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong đó có hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác
và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các
sản phẩm đặc sản, truyền thống của địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính
sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2017-2025, (nay là Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021
của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết
quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026), qua công tác hỗ trợ xác lập
quyền sở hữu công nghiệp, Sở đã hỗ trợ kinh phí bảo hộ nhãn hiệu trong nước
cho 13 trường hợp.
3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chưa có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát
triển và đổi mới công nghệ, coi đầu tư cho KH&CN là chiến lược phát triển bền

vững của doanh nghiệp. Tiềm lực KH&CN của tỉnh thấp chưa đáp ứng được yêu
cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
4. Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo trong công tác triển khai một số
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN như: Hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng
các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số
163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính
sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2022-2026; Triển khai các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, giúp các
doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực để sản xuất ra các sản phẩm đạt
chất lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng
và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực sản xuất; hỗ trợ thành lập doanh
nghiệp KH&CN…/.
Phụ lục: Kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 92CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy (Đính kèm).
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