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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 11
và kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 12 năm 2021
Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Căn cứ Kế hoạch kịch bản tăng trưởng khoa học và công nghệ năm
2021; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ
báo cáo kết quả kịch bản tăng trưởng tháng 11, kế hoạch kịch bản tăng trưởng
tháng 12 năm 2021 với các nội dung sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG THÁNG
11/2021
1. Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN
- Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn
bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên”.
- Tiến hành kiểm tra thực tế mô hình, tham dự Hội thảo, nghiệm thu tiến
độ triển khai đối với một số nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2021.
- Thành lập các Tổ tư vấn đánh giá kết quả và tổ chức thực hiện áp
dụng vào thực tế đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2021.
- Thông báo đến tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia tuyển chọn
đề tài, dự án theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng
năm 2022.
2. Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành
- Triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công
nghệ sản xuất đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
Tham gia ý kiến đối với nội dung giải trình bổ sung hồ sơ Dự án Trang trại bò
3B và sản xuất phân bón hữu cơ.
- Thẩm định 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
tại Bệnh viện Quân y 6; Kiểm tra nhà nước về công tác bảo đảm an toàn bức
xạ tại 16 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn
huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện nội dung của các dự án xây dựng, quản lý
và phát triển thương hiệu các sản phẩm của tỉnh; Tiếp tục triển khai các nội
dung Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của
tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.
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- Tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số
21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về quản lý hoạt
động sáng kiến cho 200 học viên là đại diện các đơn vị Trường học, các
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện và đại diện UBND các
xã, thị trấn của huyện Mường La.
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm
2021; hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Khoa học và
Công nghệ.
- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển tài sản
trí tuệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030.
- Tiếp tục xin ý kiến về phương án thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/ĐH
ngày 24/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.
3. Công tác quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện
- Tổ chức đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với
UBND huyện Bắc Yên, Phù Yên và huyện Mường La về hoạt động khoa học
và công nghệ trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế
và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố triển khai hoạt động quản lý
nhà nước về đo lường, chất lượng, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên
địa bàn huyện, thành phố.
4. Công tác Thanh tra KH&CN và giải quyết đơn thư
- Kiểm tra hành chính Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và
công nghệ trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao và thực hiện các quy
định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9 tháng
đầu năm 2021.
- Trong tháng 11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được
đơn thư đề nghị giải quyết.
5. Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQHĐND ngày 01/11/2021 quy định mức chi thực hiện Chương trình Quốc gia
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn “Nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng, duy
trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 cho cán bộ công chức cấp xã, thị trấn” tại huyện Mộc Châu.
- Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn huyện Mộc
Châu, Vân Hồ. Trong đó, kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng đối với 13 cơ sở
sản xuất kinh doanh các mặt hàng vàng, trang sức mỹ nghệ, điện, điện tử, sắt,
thép…; kiểm tra về đo lường đối với 09 cơ sở đối với 82 phương tiện đo
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nhóm 2, 01 lô khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Đất Việt triết nạp tại Công tu TNHH
Chung Đức.
- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong
kinh doanh xăng dầu tại 23 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Mai Sơn và
Sông Mã.
- Kiểm tra việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Mai Sơn, Yên Châu.
6. Hoạt động Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thử nghiệm 280 mẫu, kiểm định 944 phương tiện đo; Tiếp tục thực
hiện hợp đồng tư vấn chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị: Sở Khoa
học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Giao thông vận tải, UBND huyện
Thuận Châu, Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần môi
trường đô thị; Triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn áp dụng, duy trì, cải tiến
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với
các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.
7. Hoạt động Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
- Tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên các phương tiện thông tin
đại chúng như Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh,
ấn phẩm Hội nông dân tỉnh; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực
hiện nhiệm vụ KH&CN, công bố thông tin, cấp giấy chứng nhận đối với các
nhiệm vụ đã nghiệm thu theo quy định.
- Thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm mức độ ứng dụng
công nghệ thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.
- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trồng nho đen không hạt giống
Cự phong; Nhân rộng mô hình trồng cà chua trái vụ trong nhà màng; Triển
khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2021 (Mô hình trồng thử
nghiệm cúc hoa vàng làm nguồn dược liệu; mô hình trồng Lan Hồ Điệp) tại
Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông, lâm nghiệp
tại huyện Mộc Châu; Phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở “Mô
hình nuôi cấy mô lan Kim tuyến”.
- Xây dựng kế hoạch khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP
tại Khu nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nông lâm nghiệp tại huyện
Mộc Châu.
8. Công tác cải cách hành chính (CCHC) và công tác khác
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCHC của Sở; thực hiện tốt
việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 trong điều hành, quản lý; Tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ tục
hành chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ.
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- Tiếp tục tham mưu kiện toàn cơ cấu bộ máy, tổ chức của Sở theo
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số
120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
- Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQHĐND ngày 01/11/2021 quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán và
định mức chi quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Thực hiện rà soát tài sản trang bị và tài sản hình thành trong quá trình
thực hiện đề tài, dự án KH&CN từ năm 2020 trở về trước theo chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19,
các bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban
Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Tính đến thời điểm báo cáo,
66/67 cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và
Công nghệ đã thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (chiếm 98,5%).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Hoạt động quản lý KH&CN tháng 11/2021 cơ bản thực hiện theo kế
hoạch đề ra, các nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, một
số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Thông báo đến tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tham gia tuyển chọn
đề tài, dự án theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng
năm 2022.
2. Tiếp tục phối hợp thực hiện nội dung của các dự án xây dựng, quản
lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm của tỉnh; Tiếp tục triển khai các nội
dung Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của
tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.
3. Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong
kinh doanh xăng dầu tại 23 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Mai Sơn và
Sông Mã.
4. Thử nghiệm mẫu và kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu.
5. Tiếp tục triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN tại Khu
nghiên cứu ứng dụng KH&CN về nông lâm nghiệp huyện Mộc Châu; Tuyên
truyền về hoạt động KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG
THÁNG 12 NĂM 2021
1. Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN
- Nghiệm thu tổng kết đối với các nhiệm vụ KH&CN kết thúc năm 2021.
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- Kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các nội dung của nhiệm vụ
KH&CN đang thực hiện.
2. Công tác Quản lý công nghệ và chuyên ngành
- Tiếp tục hướng dẫn cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập
làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, tổ chức
KH&CN; Tham gia Hội đồng thẩm định các đề án, dự án, quy hoạch theo yêu
cầu của UBND tỉnh; Tổ chức thẩm định công nghệ dự án đầu tư và chuyển
giao công nghệ theo yêu cầu; Thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao
công nghệ theo yêu cầu; Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra công nghệ các
dự án đầu tư; Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá trình độ và
năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện nội dung của các dự án xây dựng, quản lý
và phát triển thương hiệu các sản phẩm của tỉnh; Tiếp tục triển khai các nội
dung Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của
tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.
- Tổ chức nghiệm thu định kỳ đối với các dự án xây dựng, quản lý và
phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý và phát triển thương hiệu các
sản phẩm chủ lực tại huyện Yên Châu.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các phiên họp của Hội đồng sáng kiến
cấp tỉnh đợt 2 năm 2021, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Khoa học và Công
nghệ năm 2021.
3. Công tác quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện
- Tổ chức đoàn công tác của Sở KH&CN làm việc với UBND huyện
Sông Mã, Sốp Cộp; Yên Châu về hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế
và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố triển khai hoạt động quản lý
nhà nước về đo lường, chất lượng, hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên
địa bàn các huyện, thành phố.
4. Công tác Thanh tra KH&CN và giải quyết đơn thư
- Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với
các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Yên Châu, huyện Mộc
Châu, huyện Vân Hồ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai);
Xây dựng dự thảo kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu.
5. Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp
luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
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- Kiểm tra việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu.
- Tiếp tục triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với các sản
phẩm OCOP năm 2021.
- Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021.
- Triển khai thực hiện 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 năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
năm 2021.
- Kiểm tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại huyện Yên
Châu, Sốp Cộp.
- Xuất bản Bản tin TBT số 4 năm 2021.
6. Hoạt động Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Kiểm định phương tiện đo và thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của khách
hàng; Triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan
hành chính nhà nước năm 2021; Tìm kiếm khách hàng mới, tiếp tục nâng cao
chất lượng dịch vụ.
7. Hoạt động Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
- Tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên các phương tiện thông tin
đại chúng như Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh,
ấn phẩm Hội nông dân tỉnh; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực
hiện nhiệm vụ KH&CN, công bố thông tin, cấp giấy chứng nhận đối với các
nhiệm vụ đã nghiệm thu theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trồng nho đen không hạt giống
Cự phong; Nhân rộng mô hình trồng cà chua trái vụ trong nhà màng; Triển
khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2021 (Mô hình trồng thử
nghiệm cúc hoa vàng làm nguồn dược liệu; mô hình trồng Lan Hồ Điệp) tại
Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông, lâm nghiệp
tại huyện Mộc Châu.
- Triển khai kế hoạch khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP
tại Khu nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nông lâm nghiệp tại huyện
Mộc Châu.
8. Công tác cải cách hành chính và công tác khác
- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm
2021; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Sở và
thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2015 trong điều hành, quản lý; Tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ
tục hành chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ; Thu thập tài liệu kiểm chứng
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phục vụ chấm điểm cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
Sở Khoa học và Công nghệ trên hệ thống phần mềm điện tử.
- Tiếp tục tham mưu kiện toàn cơ cấu bộ máy, tổ chức của Sở theo
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số
120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện
phương án thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn
La” sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ.
- Tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Trên đây là Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả triển
khai thực hiện kịch bản tăng trưởng tháng 11, kế hoạch kịch bản tăng trưởng
tháng 12 năm 2021.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo dõi);
- Tập thể lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, ĐV thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP, (VA02b).

GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm

