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KẾ HOẠCH
Triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020
của UBND tỉnh Quảng Trị
__________________________

Căn cứ Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của
Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy “thực
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0”;
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế
hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh, như sau:
I. MỤC TIÊU
Cụ thể hóa các nội dung và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ phân công tại Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của
Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy “thực
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0”.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu,
nội dung phương thức tiếp cận cuộc CMCN 4.0 theo tinh thần Nghị quyết số
50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày
12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy.
- Nội dung thực hiện: Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, Kế hoạch
gắn với cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, những vấn đề cần cảnh báo để định
hướng, tuyên truyền trên báo, đài nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương chính
sách lớn chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; Thường xuyên cập nhật xu hướng
phát triển công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ
công tác tuyên truyền và định hướng đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KHCN.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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2. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/8/2019 “về
việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến
2025”. Tập trung nguồn lực thức đẩy hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo. Đặc biết quan tâm tạo môi trường, hỗ trợ, hình thành và phát
triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt động
hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các tổ chức trung gian, các
nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2.1. Xây dựng và triển khai Dự án hình thành và phát triển Vườn ươm
KNĐMST để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp
KH&CN, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học, tiếp cận công
nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ,...
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KHCN.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Công nghệ & SHTT; các phòng/đơn vị
liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.
2.2. Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị.
- Nội dung thực hiện: Tăng cường tuyên truyền, tập huấn về khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, khuyến khích mọi thành phần tham gia; nâng cao, đa dạng hóa
các hình thức tham gia, nội dung, số lượng các cuộc thi sáng tạo, cuộc thi khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, kêu gọi và kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp.
Qua đó, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, từ đó nâng cao hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: Hằng năm
3. Rà soát, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh để đưa ra lộ trình đổi mới công nghệ thiết bị phù hợp. Phát triển thị
trường khoa học công nghệ, nhất là kết nối cung cầu công nghệ giúp doanh
nghiệp tìm kiếm, đổi mới công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển.
Chú trọng phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Xây dựng và
triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng
công nghệ số phục vụ chuyển đổi số và kinh tế số, góp phần nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Rà soát, tham mưu triển
khai các quy định về lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp, tạo sự chủ động và thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong sử
dụng quỹ cho chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển.
Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm (nghiên cứu phát
triển, nghiên cứu ứng dụng), đổi mới quy trình công nghệ (ứng dụng và đổi mới
2

công nghệ), đổi mới tổ chức và quản lý (áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và
công cụ nâng cao năng suất chất lượng), đổi mới mô hình kinh doanh (hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).
3.1. Điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình phát triển khoa học công nghệ
(đánh giá trình độ công nghệ, nhu cầu, khả năng đổi mới công nghệ thiết bị).
- Nội dung thực hiện: Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa ra lộ trình đổi mới công nghệ thiết bị phù
hợp.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: 03 năm/lần, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.
3.2. Triển khai Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của
HĐND tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, thực hiện
chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế.
- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án nghiên
cứu ứng dụng công nghệ số, các dự án đổi mới công nghệ theo hướng số hóa.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: Hằng năm
4. Phát triển tài sản trí tuệ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển
các sản phẩm, dich vụ, mô hình kinh tế mới. Tiếp tục 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, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025; đồng thời tham mưu xây dựng và tổ
chức thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: 2021-2025
5 . Tập t rung n ghiên cứu, đề xuất đặt hàng, giao trực tiếp các nghiên
cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực
tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của địa
phương, trong từng ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng của CMCN 4.0,
có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác, trọng tâm là: công nghệ thông
tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ
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nhân tạo và tự động hóa; công nghệ sinh học, điện tử y sinh; Nghiên cứu, tìm hiểu
các công nghệ nền tảng, phân tích dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ chuỗi khối
(Blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái IoT,... từ các tập đoàn CNTT,
Viễn thông lớn trong và ngoài nước để chuyển giao, ứng dụng cho tỉnh.
5.1. Ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các
ngành, lĩnh vực; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận
lợi và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để người dân và doanh nghiệp là các chủ
thể quyết định tham gia cuộc CMCN 4.0.
- Nội dung thực hiện: Thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và ưu
tiên xem xét triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng các thành
tựu của cuộc CMCN 4.0.
- Phân công chỉ đạo: Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học.
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5.2. Mở rộng hợp tác về khoa học và công nghệ với các đối tác, đặc biệc là
các đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu
trong cuộc CMCN 4.0. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.
- Nội dung thực hiện: Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch
tham quan học tập kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ với các đối tác có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong
cuộc CMCN 4.0. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.
- Phân công chỉ đạo: Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ &
SHTT
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2030.
6. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao sức cạnh
tranh, hội nhập quốc tế thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị
như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001 góp phần nâng cao chỉ số đổi
mới sáng tạo GII; các công cụ năng cao năng suất chất lượng 5S, KPI, Kaizen,
Lean, MFCA…. Áp dụng các quy chuẩn địa phương, quốc gia và quốc tế; Hướng
dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho
các sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng
sản phẩm hàng hóa.
- Nội dung thực hiện:
(1) Xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025;
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(2) Triển khai có hiệu quả Đề án “triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống
truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
(3) Tăng cường, đổi mới hoạt động quản lý đo lường hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
- Đơn vị phối hợp: Các Phòng/Đơn vị liên quan
- Thời gian thực hiện: 2021-2030
7. Xây dựng dữ liệu số ngành KHCN. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu
thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet trong toàn Sở.
- Nội dung thực hiện:
(1) Xây dựng và triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống và số hóa
dữ liệu quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ,… từng bước tự động hóa
trong quản lý toàn ngành”;
(2) Rà soát, hoàn thiện các quy định, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt
động của chính quyền số. Đến năm 2025, đảm bảo 100% thủ tục hành chính
được thực hiện trực tuyến.
- Phân công chỉ đạo: Ban Giám đốc Sở.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
- Đơn vị phối hợp: Phòng QLCN&SHTT; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng
và TT KH&CN; Các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2021-2025
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí nguồn ngân sách Nhà nước
(nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ, Ngân sách địa phương, nguồn vốn các
chương trình mục tiêu, nguồn vốn sự nghiệp KH&CN hàng năm được UBND
tỉnh phê duyệt) và nguồn vốn các doanh nghiệp, các cá nhân, các tổ chức trong
và ngoài nước theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan triển khai thực hiện có
hiệu quả nội dung 7, phần II.
2. Phòng Quản lý khoa học
Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan triển khai thực hiện có
hiệu quả nội dung 5, phần II.
3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
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Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan triển khai thực hiện có
hiệu quả nội dung 6, phần II.
4. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KHCN
Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan triển khai thực hiện có
hiệu quả nội dung 1, phần II; mục 2.1 nội dung 2, phần II.
5. Phòng Quản lý CN&SHTT
Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan triển khai thực hiện có
hiệu quả nội dung 2,3,4, phần II. Phối hợp với phòng Quản lý khoa học triển
khai thực hiện có hiệu quả mục 5.2 nội dung 5, phần II.
Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Sở, đồng thời tổng
hợp báo cáo kết quả của các sở, ban, ngành tỉnh về thực hiện Kế hoạch số
5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, trình Lãnh đạo Sở
báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng và đơn vị lồng ghép vào các nhiệm
vụ được phân công trong các chương trình, kế hoạch trọng của của Sở được
duyệt hàng năm để tổ chức thực hiện, đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện
hàng năm vào trước ngày 10/11 về Phòng Quản lý CN&SHTT để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.

Trần Ngọc Lân
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DANH MỤC
Nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Kế hoạch số 5807/KH-UBND
ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Kế hoạch số: 14/KH-SKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2021
của Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị)
Đơn vị
phối hợp

Sản phẩm
hoàn
thành

Thời gian
hoàn thành
văn bản

1.

Xây dựng chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp
Các
Phòng Quản
về nghiên cứu phát
phòng/đơn
lý CN&SHTT
triển và ứng dụng
vị của Sở
công nghệ 4.0.

Nghị quyết
HĐND

2021 2023

2.

Xây dựng và triển
khai đề án phát triển
Các
Phòng Quản
sở hữu trí tuệ 2021phòng/đơn
lý CN&SHTT
2025, định hướng đến
vị của Sở
năm 2030

Quyết định
của UBND
tỉnh

2021

3.

Xây dựng và triển
khai Đề án tăng
cường, đổi mới hoạt
động đo lường, tiêu
chuẩn, quy chuẩn để
hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng lực
cạnh tranh và hội nhập
quốc tế giai đoạn đến
năm 2025, định hướng
đến năm 2030.

Quyết định
của UBND
tỉnh

2021

STT Nội dung thực hiện

4.

5.

Đơn vị
chủ trì

Chị cục TĐC

Các
phòng/đơn
vị của Sở

Khung chính sách thử
nghiệm đối với một số
Các
chính sách chưa được Phòng Quản
phòng/đơn
pháp luật quy định áp lý CN&SHTT
vị của Sở
dụng đối với hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo
Xây dựng dự án
Các
Văn phòng Sở
chuyển đổi số của
phòng/đơn
ngành KHCN
vị của Sở
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Quyết định
của UBND
tỉnh
Quyết định
của Giám
đốc Sở

Hàng năm

2021

