UBND TỈNH SƠN LA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1803/KH-SKHCN

Sơn La, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh
về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực
hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với
các nhiệm vụ cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản có liên quan.
2. Yêu cầu
Cụ thể hóa các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được
giao tại Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về tổ
chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ công chức, viên
chức tại đơn vị nội dung và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản có liên quan.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nhân rộng những mô
hình tốt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030 của
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII.
2. Tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến phát triển
nông nghiệp, nông dân, nông thôn; rà soát, ban hành cơ chế, chính sách
liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với
các quy định mới và tình hình thực tiễn của tỉnh
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản liên quan
đến phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 do Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh
và các cơ quan liên quan ban hành.
- Nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính
sách hỗ trợ và khuyến khích đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực
phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật,
thị trường; hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
3. Nhiệm vụ cụ thể
- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành
phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc
Chương trình sản phẩm Quốc gia, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ,
Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh khi Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện
thực tế của tỉnh.
- Định hướng nghiên cứu hằng năm tập trung vào nghiên cứu ứng dụng
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ hữu cơ trong sản xuất, chế biến,
chọn tạo nhân giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; sản xuất giống mới có năng
suất, chất lượng tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh, phù hợp với điều kiện tự
nhiên của tỉnh.
- Hỗ trợ cập nhật các thông tin liên quan đến các quy định về các tiêu
chuẩn, quy chuẩn quốc tế; các quy định về hàng rào phi thuế; các cam kết về
quy tắc xuất xứ hàng hóa; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đáp
ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của nước nhập khẩu; truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
- Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất,
chế biến nông sản, đầu tư áp dụng, chuyển giao đổi mới công nghệ tiên tiến,
công nghệ sạch thân thiện với môi trường.
- Đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý,
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình
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OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất
lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách có liên quan tới tăng
cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ
thuật; nghiên cứu cơ chế thúc đẩy xã hội hóa nguồn lực cho phát triển khoa
học, công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, phổ biến tới
cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị nội dung Kế hoạch. Triển khai các
nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch.
2. Giao Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đôn đốc, nhắc nhở các
phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Định kỳ hàng
năm (từ ngày 18/11 đến ngày 20/11) báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực
hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo dõi);
- Ban Giám đốc Sở (Chỉ đạo thực hiện);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, QLKH&CN, (Nh01b).

GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm
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Phụ lục
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 126-KH/TU NGÀY 23/9/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG KHÓA XIII VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Kế hoạch số 1803/KH-SKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT

Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình

Thực hiện

Thời gian
hoàn thành

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

-

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển khai thực hiện Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
Các phòng,
2045; Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
đơn vị trực thuộc Sở
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 và các văn bản có liên quan

Thường xuyên

-

Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nhân rộng những mô hình tốt nhằm thực
hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030 của Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thường xuyên

2

Tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn; rà soát, ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông
nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với các quy định mới và tình hình thực tiễn
của tỉnh

-

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản liên quan đến phát triển
Các phòng,
nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy,
đơn vị trực thuộc Sở
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ban hành

Văn phòng Sở

Năm 2022 - 2030
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TT

Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình

Thực hiện

Thời gian
hoàn thành

-

Nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ
và khuyến khích đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp,
nông thôn; hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật, thị trường; hỗ trợ nghiên cứu
chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2045

3

Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng
khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng

-

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông
thôn mới

-

Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất,
chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu

-

Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng sản phẩm,
vật tư nông nghiệp, quy trình kỹ thuật sản xuất

-

Truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông lâm thủy sản và thực phẩm của tỉnh

-

Đẩy mạnh thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới thông qua việc
triển khai các nhiệm vụ KH&CN

4

Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại
chỗ cho lao động nông thôn

-

Làm việc với các Bộ, Ngành, Trung ương đề xuất xây dựng trung tâm chiếu xạ nông sản
xuất khẩu vùng Tây Bắc tại Sơn La (Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy
hoạch Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ
Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ
Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng
Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng
Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2030
Năm 2022 - 2030
Năm 2022 - 2025
Năm 2022 - 2045
Năm 2022 - 2045

Năm 2022 - 2050
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Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình

Thực hiện

Thời gian
hoàn thành

-

Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu thông qua
Chương trình thương hiệu Quốc gia; đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm
nông nghiệp chủ lực của tỉnh ở trong và ngoài nước

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2045

5

Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn

-

Đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao
khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện
với môi trường; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ
thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2045

-

Định hướng nghiên cứu hằng năm tập trung vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao,
công nghệ tiên tiến, công nghệ hữu cơ trong sản xuất, chế biến, chọn tạo nhân giống cây
trồng, vật nuôi, thủy sản; sản xuất giống mới có năng suất, chất lượng tốt, chống chịu tốt
với sâu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh.

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2045

6

Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường khoa học - công nghệ

-

Thực hiện các biện pháp để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong xây dựng thương hiệu lớn gắn
với chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2045

7

Tham mưu trình ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản liên
quan phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2030

-

Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần
Các phòng,
thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
đơn vị trực thuộc Sở

TT
năm 2050)

Năm 2022 - 2030
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TT

Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình

Thực hiện

Thời gian
hoàn thành

-

Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết
Các phòng,
luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực
đơn vị trực thuộc Sở
quốc gia đến năm 2030

Năm 2022 - 2030

-

Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Xây dựng nông
Các phòng,
thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030
đơn vị trực thuộc Sở

Năm 2022 - 2030

-

Chương trình hành động số 1857/CTr-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96/NQ-CP
ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày
Các phòng,
16/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày đơn vị trực thuộc Sở
10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022 - 2030

-

Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực
Các phòng,
hiện công tác ổn định dân di cư tự do theo Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của
đơn vị trực thuộc Sở
Chính phủ

Năm 2022 - 2025

-

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực
Các phòng,
hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương
đơn vị trực thuộc Sở
thực quốc gia đến năm 2030

Năm 2022 - 2030

-

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện
Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2030

-

Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát
triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2030

18
TT

Nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình

Thực hiện

Thời gian
hoàn thành

-

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện
cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2025

-

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực
hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2030

-

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Phòng Quản lý
Khoa học và
Công nghệ

Năm 2022 - 2025

