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V/v báo cáo tổng kết Nghị Quyết
08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014.

K nh g i:
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị theo nội dung Công văn số
176/UBND-TH ngày 14/01/2020 “về việc triển khai Chương trình công tác của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu UBND
tỉnh dự thảo Báo cáo về định hướng phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch ứng dụng công
nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Yêu cầu tham mưu báo cáo tổng kết
việc triển khai thực hiện Quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng
nhân tỉnh “Về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20152020”.
Để có thông tin đầy đủ từ các ngành, địa phương trong quá trình triển khai
thực hiện Nghị quyết nói trên, tạo điều kiện thuận lợi trong tổng hợp báo cáo tổng
kết và xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch ứng dụng công nghệ sinh
học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn
vị báo cáo (theo mẫu đính kèm) g i về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày
25/7/2020 (Địa chỉ 204 - Hùng Vương. TP Đông Hà, Quảng Trị, bản mềm gửi về
Email: vovantam@quangtri.gov.vn để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình
UBND tỉnh đúng thời gian quy định./.
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- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.
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Trần Ngọc Lân
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../BC-..............

Quảng Trị, ngày tháng

năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết công tác phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020 và
định hƣớng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch ứng
dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN C C MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA CỦA NGHỊ
QUYẾT 08/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 TẠI C C NGÀNH, ĐỊA
PHƢƠNG.
- Tỷ trọng đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới
công nghệ, đổi mới quản lý, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
- Tỷ lệ % các đề tài nghiên cứu ứng dụng thành công được nhân rộng vào thực tế
sản xuất và đời sống.
- Đống góp của KHCN trong việc nâng cao năng suất giá trị sản phẩm nông – lâm
– thủy sản, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực có tiềm năng của tỉnh.
- Tỷ lệ % nhóm ngành sử dụng công nghệ cao trong tổng GDP vào năm 2020.
- Tình hình xây dựng thương hiệu các sản phẩm, hàng hoá chủ lực; sản phẩm đặc
sản, truyền thống của tỉnh. (Bảo hộ sở hữu công nghiệp, xác lập chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu
tập thể, nhãn hiệu chứng nhận) và tình hình quản lý, sử dụng.
- Hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Tình hình phát triển nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng, có cơ cấu trình độ,
chuyên môn.
- Tình hình chi ngân sách hằng năm cho lĩnh vực kh&cn (đạt được % tổng chi
ngân sách địa phương).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN C C CHƢƠNG TRÌNH, DỰ N, CHÍNH
S CH ƢU TIÊN NGHIÊN CỨU, ĐẦU TƢ ĐẾN NĂM 2020 CỦA C C
NGÀNH, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (theo phụ lục Nghị Quyết 08/2014/NQHĐND ngày 25/7/2014).
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III. CÔNG T C PH T TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI
ĐOẠN 2015-2020 VÀ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
1. Kết quả đạt đƣợc
1.1. Công tác tuyên truyền, nâng cao n n t ức về k oa ọc và công ng ệ
- Công tác nâng cao nhận thức và hành động thực tế của đơn vị về vai trò
của khoa học và công nghệ;
- Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ đặc biệt là các
mô hình ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống xã
hội;
1.2. Công tác đào tạo nguồn n ân lực k oa ọc và công ng ệ
- Các chính sách mới về cán bộ khoa học và công nghệ: Đổi mới cô chế
quản lý, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ; Tăng cường đội ngủ cán bộ
khoa học công nghệ cả về số lượng và trình độ chuyên môn.
- Nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và
công nghệ ở các cấp, các ngành, các địa phương;
- Công tác phối hợp với các chương trình đào tạo của quốc gia để phát triển
nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
1.3. Công tác ứng dụng, n ân rộng và p át tr ển các kết quả k oa ọc và
công ng ệ
- Công tác đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ. Ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ đặc biệt là công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông,
lâm, ngư nghiệp;
- Công tác hỗ trợ đổi mới công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học và công
nghệ nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và nông dân đổi mới công nghệ, ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;
- Công tác nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã
được khẳng định;
- Công tác lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
1.4. Mở rộng quan ệ l ên kết, ợp tác k oa ọc và công ng ệ vớ bên
ngoài
- Thu hút các hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ quan trung ương
về địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Liên kết với các địa phương khác trong hoạt động khoa học và công nghệ;
- Công tác xây dựng thể chế liên kết khoa học và công nghệ trong vùng, hợp
tác khoa học và công nghệ với Lào, Thái Lan;
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1.5. Công tác quản lý
à nước về k oa ọc và công ng ệ
- Công tác tiếp cận, quản lý khoa học và công nghệ, phân cấp nhiệm vụ
khoa học và công nghệ giữa cấp tỉnh với ngành và huyện, thị trong tỉnh;
- Công tác quản lý về hoạt động tư vấn, phản biện của các Hội khoa học, kỹ
thuật. Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ các cấp;
- Công tác quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, công
nghệ thông tin, an toàn bức xạ hạt nhân và tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
1.6. Đán g á đóng góp của công ng ệ s n ọc trong v ệc t úc đẩy p át
tr ển k n tế- xã ộ trong t ờ g an qua
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Đánh giá đóng góp của công nghệ sinh học trong việc thúc đẩy phát
triển kinh tế- xã hội trong thời gian qua
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện
3.1. T u n lợ
..................................................................................................................
3.2. K ó k ăn
..................................................................................................................
3.3. K ến ng ị, đề xuất
..................................................................................................................
..................................................................................................................
IV. ĐỊNH HƢỚNG PH T TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030 VÀ QUY
HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐẾN NĂM 2030.
1. Mục tiêu
1.1. Mục t êu c ung
1.2. Mục t êu cụ t ể
2. Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030.
2.1. Quan đ ểm p át tr ển k oa ọc và công ng ệ
2.2. ộ dung p át tr ển k oa ọc và công ng ệ
- Lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn;
- Lĩnh vực khoa học tự nhiên;
- Lĩnh vực công nghệ chủ yếu: Công nghệ sinh học; công nghệ thông tin tuyên
truyền, công nghệ chế biến; công nghệ cơ khí, tự động hóa; năng lượng mới;
- Phát triển khoa học và công nghệ trong các ngành, địa phương và các vùng
miền: Nông-Lân-Ngư nghiệp; công nghiệp; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên 4

môi trường; y tế- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giáo dục - đào tạo; Văn hóa, thể thao
và du lịch; Thương mại, dịch vụ.
- Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt
nhân;
- Quy hoạch mạng lưới khoa học và công nghệ;
- Các Chương trình, dự án, chính sách, đề tài ưu tiên nghiên cứu, đầu tư giai đoàn
2020-2025.

3. Định hƣớng quy hoạch ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.
3.1. Tuyên truyền nâng cao n n t ức
3.2. C c ế c ín sác
3.3. Xây dựng và p át tr ển t ềm lực k oa ọc công ng ệ
3.4. Đẩy mạn tr ển k a và ứng dụng C SH trên các lĩn vực
- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Lĩnh vực y tế;
3.5. Hợp tác trong và ngoà nước.

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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