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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh
về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp KH&CN hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh
COVID-19, sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội cho người
dân, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 –
2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
2. Yêu cầu
- Bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn kết chặt chẽ
với các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021– 2025 và hàng năm; tăng cường sự lãnh
đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp KH&CN hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, có
trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19 và có khả năng phục hồi nhanh chóng.
- Bảo đảm gắn kết, hài hòa giữa các chính sách, giải pháp thúc đẩy phục hồi
kinh tế và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện công khai, minh bạch,
chống tiêu cực, lãng phí.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phòng,
chống dịch COVID-19
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Toàn ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình trình phòng,
chống dịch COVID-19 của tỉnh. Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID19. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, nơi làm
việc.
2. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
2.1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước
- Rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tiết kiệm chi
phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất, kinh
doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành
Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025.
- Tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ kinh doanh chưa cần thiết; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp công
chức, viên chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh và người dân.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt
động quản lý nhà nước. Đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính, hồ sơ công việc trên
môi trường mạng. Đẩy mạnh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4.
- Tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trình độ, năng lực của đội
ngũ cán bộ; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm.
2.2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp.
- Thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh.
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh đến năm 2025.
2.3. Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư
công, quản lý tài sản nhà nước
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử
dụng tài sản công; thường xuyên đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản công; nhất
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là chủ động phòng ngừa và kịp thời xử lý nghiêm sai phạm, tham nhũng, tiêu cực
trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của người được giao
quản lý, sử dụng tài sản công.
3. Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
- Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ phục vụ sản
xuất và đời sống. Triển khai áp dụng có hiệu quả các chính sách đã ban hành về đổi
mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, năng suất chất
lượng… Duy trì triển khai có hiệu quả một số Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về
KH&CN. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm, đổi mới quy
trình công nghệ, đổi mới tổ chức và quản lý, đổi mới mô hình kinh doanh; hỗ trợ
doanh nghiệp xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ cho vay ưu đãi tại Quỹ
phát triển KH&CN tỉnh…
- Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường cung cấp
thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ cho các starup hoạt động và phát
triển.
- Rà soát, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh để đưa ra lộ trình đổi mới công nghệ thiết bị phù hợp. Phát triển thị trường
công nghệ, nhất là kết nối cung cầu công nghệ giúp doanh nghiệp tìm kiếm, đổi
mới công nghệ phù hợp với xu thế phát triển.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ
- Tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình, đề án cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp của tỉnh.
- Triển khai áp dụng có hiệu quả các chính sách đã ban hành về đổi mới công
nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ… tiêu biểu như: Chỉ thị 07/CTUBND ngày 1/6/2020 tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 về hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025… Tập trung
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy
“về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư” và 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.

3

- Thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, góp
phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp sử dụng thiết bị lạc hậu gây lãng phí đầu tư,
ô nhiễm môi trường.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp
theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tìm
kiếm, khảo sát và hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp có tiềm năng đáp ứng điều kiện để
thành lập doanh nghiệp KH&CN, giúp doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ,
ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN.
2. Phòng Quản lý Khoa học
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phục
vụ sản xuất và đời sống. Khuyến khích tư nhân và doanh nghiệp đầu tư 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 du ̣ng ngân sách nhà nước.
3. Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa (Áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến trong sản xuất, dịch vụ; xây
dựng, công bố tiêu chuẩn chất lượng; đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản
phẩm; tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia…).
- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 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 và Kế hoạch
số 5883/KH-UBND ngày 21/12/2020 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.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai có hiệu quả Kế hoạch 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 2022-2025 định hướng đến 2030.
4. Văn phòng Sở
- Thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước. Rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản
hóa, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh xử lý thủ tục

4

hành chính, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4.
- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, nơi
làm việc theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị triển khai thực hiện
các nội dung liên quan theo Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế của cơ
quan, đơn vị. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở
Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
5. Phòng kế hoạch – Tài chính
- Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật NSNN năm 2015, Luật Đầu tư
công năm 2019, Luật Quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu…, các Nghị
định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật và các văn bản QPPL hiện hành
liên quan đến quản lý NSNN và vốn đầu tư công.
- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực
hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
6. Thanh tra Sở
- Rà soát, tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết.
- Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo
đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ và trong quan
hệ, giải quyết công việc với tổ chức, công dân. Xử lý nghiêm theo quy định các
trường hợp công chức, viên chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh và người dân.
7. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH&CN
- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của
Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai
Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về Kế
hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023 và các
văn bản có liên quan. Chú trọng tuyên truyền các cơ chế, chính sách về KH&CN,
đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản
xuất.
- Tham mưu công tác chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý nhà nước.
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- Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng,
chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống. Tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh
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”.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm
túc tổ chức triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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