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BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2022

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
1. Công tác tham mưu, tổng hợp
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày
30/03/2022 về Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. Ban hành hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng
dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2022.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày
08/04/2022 phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022).
- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hỗ
trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 20222025 định hướng đến 2030.
- Xây dựng, trình UBND tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết
số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về phát triển
KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của các đơn vị, địa phương (dự thảo Kế
hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị năm 2022; dự thảo Kế hoạch
triển khai xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ
doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; dự thảo Chỉ thị của
UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai…).
2. Công tác quản lý các hoạt động KH&CN
2.1. Công tác quản lý KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở
- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đặt hàng dự
án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-20251.
- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở Khoa học và Công
nghệ Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2022 (lần 1).

1

Dự án “Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn GACP và áp dụng các quy trình chế biến sâu Cà gai leo và các
dược liệu khác thành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Quảng Trị”.
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- Tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021
của các đơn vị thuộc Sở.
2.2. Công tác quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ
- Tham gia ý kiến thẩm định công nghệ 04 dự án đầu tư2.
- Triển khai các hoạt động kỉ niệm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.
- Trình UBND tỉnh đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ xem xét và cấp Giấy chứng nhận
bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Ném Như Lệ” cho Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng
và khai thác cát sạn Như Lệ.
- Hướng dẫn cho 01 tổ chức/doanh nghiệp thủ tục hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại
Cục sở hữu trí tuệ.
- Hướng dẫn 01 đơn vị hoàn thiện hồ sơ để tiến hành kiểm tra cấp giấy phép,
giấy gia hạn sử dụng thiết bị x-quang trong y tế (Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu
Hải).
2.3. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Theo dõi 03 đơn vị thực hiện thủ tục sửa chữa và báo cáo sau sửa chữa cột
đo xăng dầu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25
tháng 8 năm 2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
- Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của 01 đơn vị nhập khẩu về kiểm tra nhà nước về
chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu; Tổng số lượng khai báo 1.410 hàng hóa
thiết bị điện loại nhóm quạt điện. Tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ miễn kiểm tra nhà
nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 01 loại quạt điện của 01 doanh nghiệp.
- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt
động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh năm 20223.
- Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022: Tổ chức
tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm
2022 cho 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.4. Công tác thanh tra
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Dự án Xí nghiệp gạch Hải Chánh; dự án đầu tư Khu Liên hiệp gang thép Quảng Trị (lần 2 và lần 3); dự án Nhà
máy sản xuất sản phẩm từ gỗ Khánh Hưng; dự án Trang trại chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao Công ty Cổ
phần chăn nuôi Dương Gia Quảng Trị.
3
Qua kiểm tra chất lượng có 06 mẫu xăng không phù hợp theo QCVN 01:2020/BKHCN: 02 mẫu E5 RON 92-II
có trị số Octan đạt giá trị trong khoảng từ 90,2 ÷ 91,5 và 04 mẫu xăng RON 95-III trị số Octan đạt giá trị trong
khoảng từ 94,0 ÷ 94,5. Đoàn kiểm tra lấy mẫu gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 giám
định chất lượng.
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- Triển khai 01 cuộc thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với khí
hóa lỏng tại 16 đơn vị sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. Qua
thanh tra đã phát hiện 03 cơ sở sử dụng cân dùng để kiểm tra đối chứng đã hết hiệu
lực kiểm định. Đoàn đã nhắc nhở 03 cơ sở kiểm định lại phương tiện đo theo quy
định.
- Triển khai công tác pháp chế: Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của
UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
2.5. Công tác kế hoạch – tài chính
- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.
- Triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn
phòng Sở và các đơn vị thuộc sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa
học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi
trồng cây dâu tây…
3. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
3.1. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH&CN
- Duy trì hoạt động Cổng Thông tin KH&CN của Sở và các chuyên mục4.
Hoàn thành đề cương, đặt bài đặc san KHCN số 02/2022, Xuất bản Bản tin Thông
tin KH&CN số 04/2022. Xây dựng 01 chuyên mục KH&CN trên Đài PT-TH
Quảng Trị5. Phát hành 02 Chuyên mục KH&CN trên Báo Quảng Trị6. Phối hợp với
Đài PT-TH Quảng Trị cung cấp tư liệu để đưa tin 03 bản tin thời sự7.
- Cập nhật thông tin về các tổ chức trên địa bàn tỉnh có đăng ký hoạt động
KH&CN năm 2022. Xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở (01 hồ sơ).
- Tổ chức 06 lớp tập huấn về ứng dụng chế phẩm vi sinh8.
- Hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cho Nhà máy viên nén Năng
lượng Cam Lộ về sản xuất phân viên nén hữu cơ; Tư vấn, hướng dẫn Công ty Cổ
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Cập nhật tin bài: 201 tin, bài; Cập nhật văn bản: 48 văn bản; lịch công tác của các đơn vị, 04 thông báo; Cập
nhật 01 video chuyên mục KH&CN; Ấn phẩm: 01 Đặc san, 01 Bản tin Thông tin KH&CN, 05 Bản tin Khởi
nghiệp Đổi mới sáng tạo; Xây dựng 01 chuyên mục Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4. Cập nhật thông tin cho các
chuyên mục thường xuyên: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đề án Chế phẩm vi sinh…
5
Chuyên mục “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ - Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”.
6
Chuyên mục “Trồng thử nghiệm thành công cây Dâu tây theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa”; “Tuyên truyền về Ngày Đổi mới sáng tạo
thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4”.
7
Bản tin “Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa làm chủ các quy trình trồng, chăm sóc, phòng
trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản Dây tây”; Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng
công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; Nghiệm thu Đề tài “Ứng dụng các tiến bộ khoa học
để xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá leo phù hợp tại tỉnh Quảng Trị”.
8
03 lớp tập huấn về ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường ở xã Hải
Phú- Hải Lăng; các hộ trồng Cam vùng K4, xã Cam Thủy – Cam Lộ; các nhóm hộ trồng dược liệu và trồng rau
an toàn ở P. Đông Thanh- TP Đông Hà); 03 lớp tập huấn ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm tại Phường
Đông Giang – TP Đông Hà, xã Triệu Phước - huyện Triệu Phong, xã Trung Giang –huyện Gio Linh.
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phần Công trình Môi trường Đô thị Quảng Trị ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản
xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt và Công ty TNHH MTV Toàn Cầu ứng dụng
chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm trong sản xuất chuối sấy.
- Triển khai các mô hình ứng dụng KH&CN: Cấy chuyển lan Kim tuyến (100
bình cây giống); Ra ngôi và chăm sóc cây nuôi cấy mô (9.900 cây lan hồ điệp).
- Tham gia trưng bày sản phẩm của Trung tâm tại Hội chợ tổ chức ở TP Huế
và huyện Gio Linh.
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
3.2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tổ chức triển khai công tác kiểm định các phương tiện đo nhóm II theo quy
định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 cho khách hàng trên địa
bàn tỉnh bao gồm kiểm định cột đo nhiên liệu, cân thông dụng, công tơ điện và các
phương tiện đo khác. Thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Tổng số
phương tiện đo được kiểm định trong tháng 4/2022 là 96 phương tiện đo (bao gồm:
58 cân cấp 4; 01 taxi mét; 05 công tơ điện; 28 cột đo xăng dầu; 04 phương tiện đo
khác). Tổng số mẫu thử nghiệm: 133 mẫu (bao gồm: 106 mẫu cơ lý; 26 hóa sinh,
01 điện – điện tử). Tổng số lô sản phẩm điện – điện tử chứng nhận phù hợp quy
chuẩn: 01 lô.
- Thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022
Tháng 5/2022, các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung một số nhiệm vụ trọng
tâm sau đây:
1. Triển khai thực hiện 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 khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026”.
2. Triển khai thực hiện Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. (sau
khi UBND tỉnh ban hành).
3. Trình UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân
sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
4. Trình UBND tỉnh Kế hoạch phát triển Khoa học, công nghệ và Đổi mới
sáng tạo từ nay đến 2030.
5. Ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022”.
6. Khảo sát về tình hình sử dụng phương tiện đo, thiết bị đo lường tại các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.
7. Khảo sát điều tra về công tác đổi mới công nghệ và đánh giá trình độ công
nghệ; tình hình sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm đặc
sản địa phương.
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8. Triển khai kế hoạch thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn
hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
9. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KH&CN 18/5./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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