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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020,
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của
UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản
lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Công văn số 753/SKH-DN ngày 21/5/2020 của
Sở kế hoạch - Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị
quyết 02/NQ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm . Sở Khoa học và Công
nghệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị quý 1/2020, lĩnh vực khoa học và
công nghệ như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND
tỉnh ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020; Chương
trình hành động số 391/CTHĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về thực
hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Chương
trình hành động số 402/CTHĐ-UBND ngày 07/02/2020 thực hiện Nghị quyết
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch Cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020,
lĩnh vực khoa học và công nghệ (Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 03/02/2020)
và một số văn bản có liên quan nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách của
nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo
dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp1.
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Quyết định số 371/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2020
của Sở KH&CN; Quyết định số 367/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm
2020 của Sở KH&CN; Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 20/12/2019 Kế hoạch Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu
quả Quản trị và Hành chính công của Sở KH&CN giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày
13/01/2020 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở KH&CN Quảng Trị; Kế hoạch số 03/KH-SKHCN
ngày 13/01/2020 Kế hoạch Duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở KH&CN
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Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh đối với sự phát triển bền vững của
tỉnh, Sở đã thường xuyên lồng ghép phổ biến trong các buổi giao ban, sự kiện,
hội thảo với nhiều hình thức đa dạng. Các nội dung về cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh được lồng ghép tuyên truyền thường
xuyên qua nhiều kênh như: Cổng Thông tin điện tử KH&CN tại tên miền
www.dostquangtri.gov.vn, Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo Quảng Trị, Đặc
san KH&CN…
2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể
2.1. Cải cách hành chính, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh
doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và
kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và
chất lượng theo quy định. Công tác thống kê, rà soát và trình UBND tỉnh công
bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện
nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu về nội dung lẫn tiến độ2. Tiếp tục thực hiện
hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước, hiện đại hoá công sở; xây dựng lề lối, tác
phong công chức, bố trí nơi làm việc khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian
làm việc.
Phối hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh niêm yết công khai
đầy đủ, kịp thời tất cả các thủ tục hành chính cũng như địa chỉ tiếp nhận phản
ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành
chính. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở trên Cổng thông tin của Sở đầy đủ, đúng quy định.
Sở đã tham mưu UBND tỉnh hành Quyết định về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày
26/02/2020) và quy trình nội bộ các TTHC (Quyết định số 994/QĐ-UBND
ngày 15/04/2020) thuộc phạm vi giải quyết của Sở.
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện áp dụng 100% TTHC được tiếp
nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Thực hiện tốt cơ
chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định, đảm bảo thời gian và tiến độ, 6
tháng đầu năm Sở Khoa học và công nghệ không có hồ sơ trễ hẹn.
nghệ năm 2020; Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 17/01/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính
năm 2020 của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 11/11/2019 Kế hoạch Ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở KH&CN năm 2020.
2
Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 54 thủ tục hành chính và quy trình nội bộ các TTHC thuộc phạm vi giải
quyết của Sở. Từ đầu năm 2020 đến nay, đã tiếp nhận 20 bộ hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 20 hồ sơ
TTHC các hồ sơ thủ tục hành chính đều đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hẹn.
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Công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư đã góp phần hạn chế tình
trạng doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị, máy móc công nghệ lạc hậu gây lãng
phí đầu tư, ô nhiễm môi trường. 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tham gia ý kiến
thẩm định công nghệ 07 dự án đầu tư3.
2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn từ Qũy Phát triển KH&CN tỉnh
Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh cho vay có hiệu quả đối với các doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, dây chuyền công nghệ mới
đầu tư vào sản xuất, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã và đang tích cực tư vấn, hướng dẫn các hồ
sơ, thủ tục cho các doanh nghiệp có nhu cầu được vay vốn từ Quỹ. Ngoài ra,
trước bối cảnh dịch Covid-19, Sở đã hướng dẫn triển khai ưu đãi tín dụng đối
với doanh nghiệp KH&CN; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19...
2.3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, nhân rộng các kết quả
KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của
HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025, 6 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và
Công nghệ đã phê duyệt kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng,
đăng ký và cấp văn bằng thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với 02 đơn vị (50 triệu
đồng/đơn vị)4. Như vậy, cho đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu
cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
của HĐND tỉnh cho 14 đơn vị/dự án với tổng kinh phí 558.160.000 đồng. Từ
việc hỗ trợ thiết thực trên, nhiều doanh nghiệp đã được thụ hưởng và bứt phá
vươn lên tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến; đổi mới công nghệ, thiết bị nâng
cao chất lượng, giá trị, gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.
Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát về công tác
ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN tại các huyện Hải Lăng, Gio Linh,
Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị.
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về các thành tựu
KH&CN tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống được tăng cường, đẩy mạnh
tuyên truyền trên trên Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN; các ấn phẩm
KH&CN; Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Trị và các phương tiện thông tin đại
chúng khác…
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Dự án Nhà máy sản xuất nội thất Phong Hải; dự án Nhà máy sản xuất sơn nước Việt Nhật; dự án khu nuôi
trồng thủy sản công nghệ cao; dự án trung tâm dịch vụ hậu cần cảng và logistic Khu Kinh tế Đông Nam; dự án
Hệ thống cấp nước tập trung tại huyện đảo Cồn Cỏ;dự án Tổng kho và nhà máy cát thạch anh cao cấp Hải Ba; dự
án đầu tư Nhà máy sản xuất tinh dầu - hoa phẩm Moonway..
4 HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Long Quang, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bố Liêu.
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2.4. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, quản lý và phát triển tài
sản trí tuệ gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2018 – 2020
Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
trên địa bàn tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CTUBND ngày 01/06/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí
tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu, góp phần
nâng cao chất lượng, danh tiếng của các sản phẩm nổi tiếng, đặc biệt là các sản
phẩm chủ lực của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã hướng dẫn cho 05 tổ
chức/cá nhân lập thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ; trình UBND
tỉnh Công văn đề nghị UBND tỉnh đồng ý và gửi văn bản cho Cục Sở hữu trí tuệ
cho phép sử dụng tên địa danh để xác lập nhãn hiệu tập thể “Dưa lê Triệu Độ”.
Thông qua triển khai các đề tài, dự án như: “Quản lý và khai thác nhãn
hiệu tập thể các sản phẩm Gạo và Chuối các huyện Hải Lăng và Hướng Hóa
tỉnh Quảng Trị”, “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba
Nang, nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt”, các sản phẩm của tỉnh đã
được cấp văn bản bảo hộ như Gạo Hải Lăng, Chuối Hướng Hóa, Rượu men lá
Ba Nang, Nước mắm Cửa Việt… đã được hỗ trợ quản lý và phát phát triển nhãn
hiệu thông qua việc xây dựng hệ thống, công cụ quản lý nhãn hiệu; triển khai thí
điểm mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu; hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa...góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, với sự nổi tiếng của chè vằng trong
dân gian phù hợp đặc trưng của vùng đất đai khí hậu, Sở đã triển khai đề tài
KH&CN cấp tỉnh “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý“Chè vằng Quảng Trị” cho các
sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị”. Đề tài hướng đến mục tiêu xây dựng
Chỉ dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá
trị gia tăng, tạo dựng uy tín cho sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị trên thị
trường, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người sản xuất một số sản
phẩm chè vằng tại tỉnh Quảng Trị.
2.5. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn
với Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025
Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm
2025, Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, Sở Khoa học và Công
nghệ đã tiến hành các hoạt động quảng bá, thông tin rộng rãi Cuộc thi “Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020. Cuộc thi được tổ chức nhằm
khơi dậy những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, từ đó
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tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các dự án xuất sắc nhằm ươm tạo, hỗ trợ thông
qua các chương trình, đề tài, dự án KH&CN; góp phần hiện thực hóa và nhân
rộng các sáng kiến, các ý tưởng, các sản phẩm, dự án khởi nghiệp tiềm năng.
2.6. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường
chất lượng
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa... đã tạo điều
kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm
2020, Sở đã tiếp nhận và xử lý 05 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa
điện- điện tử của 05 doanh nghiệp nhập khẩu; tiếp nhận đăng ký 02 bộ hồ sơ của
02 đơn vị nhập khẩu về kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu; hướng dẫn 01 cơ sở xây dựng và áp dụng 03 Tiêu
chuẩn cơ sở nhóm tinh dầu; hướng dẫn 01 cơ sở xây dựng và áp dụng 01 tiêu
chuẩn cơ sở và 01 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng mã số mã vạch.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND
ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng
các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, của tỉnh
Quảng Trị.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai có hiệu quả Kế
hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động
của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch chuyển đổi áp
dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO
9001: 2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025: Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất”; Xây dựng dự án “Hình thành và phát triển
vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng
và Thông tin KH&CN”...
- Tăng cường công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho
các sản phẩm đặc sản, truyền thống, sản phẩm chủ lực của tỉnh sau khi đã được
xác lập quyền sở hữu trí tuệ.
- Tăng cường và chuẩn hóa hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, vừa bảo vệ lợi ích nhà nước và của người tiêu dùng, đồng thời
phải tạo thuận lợi tối đa có thể cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Chú trọng phối hợp với đơn vị liên quan để giảm số lần thanh tra, kiểm
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tra tại các doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
bình thường của các doanh nghiệp.
- Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục liên quan đến công tác thẩm định
công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư.
Trên đây là báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện chương trình hành
động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6
tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các phòng/đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT,VP.

Trần Ngọc Lân
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