UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 403 /SKHCN-VP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 07 tháng 10 năm 2019

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 10 NĂM 2019
Để triển khai Chương trình Công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ
năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác trọng tâm tháng
10/2019 như sau:
T
T

Nội dung công việc

Phân
công chỉ
đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản
phẩm

Xây dựng kế hoạch
và Phát động cuộc
thi “Ý tưởng khởi
Phòng Quản Các phòng,
Ban Giám
nghiệp sáng tạo tỉnh
lý công nghệ
đơn vị
đốc
Quảng Trị lần thứ
và TTCN
thuộc Sở
nhất (năm 20192020)”.

Kế hoạch, Quy
chế...

2

Triển khai thực hiện
Kế hoạch thanh tra
chuyên đề diện rộng
Các phòng,
Ban Giám
năm 2019 về sản
Thanh tra Sở
đơn vị
đốc
phẩm điện, điện tử
thuộc Sở
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.

Triển khai kế
hoạch theo tiến độ
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Kiểm tra công tác
duy trì, cải tiến hệ
thống QLCL theo
tiêu chuẩn TCVN Ban Giám
ISO 9001:2008 vào
đốc
UBND
các
xã,
phường, thị trấn năm
2019.

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Báo cáo

Triển khai Kế hoạch Ban Giám
Đánh gia nội bộ Hệ
đốc
thống quản lý chất

Đoàn đánh
giá nội bộ

Các phòng
thuộc Sở

Báo cáo

1

4

Phân
công chỉ
đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản
phẩm
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Tổ chức tập huấn
Kỹ thuật nuôi trồng
nấm ăn, nấm dược
liệu; Lập trình xây
dựng Website bằng
Ban Giám
ngôn
ngữ
đốc
WordPress cho đoàn
cán bộ Sở KH&CN
tỉnh Salavan và
Savannakhet
tại
Quảng Trị

Văn phòng

Trung tâm
Nghiên
cứu, Ứng
dụng và
Thông tin
KH&CN

02 Lớp tập huấn

6

Tổ chức các Hội
đồng thẩm định
danh mục các dự án
hỗ trợ theo Nghị
quyết
số
31/2017/NQ-HĐND
ngày
14/12/2017
Ban Giám
của HĐND tỉnh về
đốc
chính sách hỗ trợ
ứng dụng, nhân
rộng các kết quả
khoa học và công
nghệ trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2017-2025

Phòng Quản
lý KH&CN
cơ sở

Các phòng, Thành lập và tổ
đơn vị
chức các Hội đồng
thuộc Sở thẩm định
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Hoàn
chỉnh
kế
hoạch chi tiết hoạt Ban Giám
động KH&CN năm
đốc
2020.

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở
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Tổ chức Thẩm định Ban Giám
đốc
nội dung và kinh phí

Phòng Quản Các phòng,
Thành lập và tổ
lý KHCN cơ
đơn vị
chức các Hội đồng

T
T

Nội dung công việc
lượng theo Tiêu
chuẩn quốc gia
TCVN
ISO
9001:2008 của Khối
Văn
phòng
Sở
KH&CN năm 2019.

Kế hoạch chi tiết
hoạt động
KH&CN năm
2020

T
T

Nội dung công việc

Phân
công chỉ
đạo

các
nhiệm
vụ
TXTCN năm 2020
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Tổ chức họp Hội
đồng KH&CN tỉnh
xác định danh mục
các đề tài/dự án cấp
tỉnh. Tổ chức các
Hội đồng KH&CN,
Tổ tư vấn thẩm định
thuyết minh, dự toán
kinh phí các nhiệm
vụ đã được phê
duyệt danh mục.

Giám đốc

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp

Kết quả/sản
phẩm

sở và Phòng
Kế hoạch –
Tài chính

thuộc Sở

thẩm định

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Biên bản họp Hội
đồng; Hợp dồng
triển khai các
nhiệm vụ KH&CN

Ngoài triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các phòng, đơn vị căn cứ chức
năng, nhiệm vụ để chủ động xây dựng kế hoạch công tác tháng và xây dựng lịch công
tác tuần./.

Nơi nhận:
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thiềm

