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UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 749/TB-SKHCN

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN GIAO BAN HOẠT ĐỘNG KH&CN
CẤP HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Ngày 04/10/2018, tại Hội trường UBND huyện Trà Ôn, Ban Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban về
hoạt động KH&CN cấp huyện 9 tháng đầu năm 2018.
I. Thành phần tham dự:
1. Đại biểu Sở KH&CN Vĩnh Long:
1. Ông Nguyễn Thanh Phong - P. Giám đốc Sở - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Phạm Văn Tâm

- Trưởng phòng QLKH&CN cơ sở.

3. Ông Trần Văn Nô

- Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

4. Ông Võ Minh Trí

- P. TP QLKH.

5. Ông Lý Công Danh

- P. Trưởng phòng Quản lý CN và TTCN

6. Ông Nguyễn Hữu Minh

- P. GĐ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.

7. Ông Nguyễn Văn La

- P. Chi cục trưởng Chi cục TĐC.

8. Ông Trần Văn Thông

- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TĐC.

9. Ông Nguyễn Thanh Vũ

- Trưởng phòng Tư vấn, Trung tâm ƯDTB KH&CN.

2. Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố:
- Huyện Trà Ôn:
10. Ông Nguyễn Văn Trạng - P. Chủ tịch UBND huyện - Đồng chủ trì cuộc họp
11. Ông Huỳnh Ngọc Đức

- P. Trưởng phòng KT-HT.

12 Bà Nguyễn Thị Mai Hiền - Chuyên viên phòng KT-HT.
13. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - P. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.
14. Bà Đặng Thị Hồng Đang - CV Văn phòng HĐND-UBND huyện.
- Thành phố Vĩnh Long:
15. Bà Lâm Thị Thảo Trang - P. Trưởng phòng Kinh tế.
16. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chuyên viên Phòng Kinh tế.
- Huyện Long Hồ:
17. Ông Nguyễn Văn Tụy

- Chuyên viên phòng KT-HT
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- Huyện Mang Thít:
18. Ông Phan Cảnh

- P. Trưởng phòng KT-HT

- Huyện Vũng Liêm:
19. Ông Lê Minh Tâm

- P. Trưởng phòng KT-HT

20. Ông Nguyễn Quốc Định

- Chuyên viên Phòng KT-HT

- Huyện Tam Bình:
21. Bà Lưu Kim Hằng

- Chuyên viên Phòng KT-HT

- Thị xã Bình Minh: (Vắng không lý do)
- Huyện Bình Tân:
22. Ông Đinh Công Đoàn

- P. Trưởng phòng KT-HT

II. Kết luận giao ban:
Sau khi đánh giá và thảo luận kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện 9 tháng đầu
năm 2018, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở KH&CN có kết luận như sau:
1. Việc tổ chức họp giao ban định kỳ được sự quan tâm đầy đủ hơn, các phòng tham
mưu cấp huyện phân công cán bộ, chuyên viên tham dự nghiêm túc, (trừ đơn vị thị xã
Bình Minh).
2. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Sở và cấp huyện đạt kết quả tốt hơn so
với trước đây; công tác giải ngân được quan tâm đẩy mạnh, có đơn vị đạt cao như: Bình
Tân (91,91%), Vũng Liêm (70%), thị xã Vĩnh Long (62,3%). Bên cạnh đó có đơn vị thực
hiện chậm như: Tam Bình (21,85%), Mang Thít (25,43%), Trà Ôn (26,19%), đặc biệt có
đơn vị sử dụng kinh phí sai mục đích (thị xã Bình Minh).
3. Hoạt động KH&CN cấp huyện trong 9 tháng đầu năm 2018 được triển khai theo kế
hoạch, các địa phương thực hiện khá đồng bộ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ. Tỷ lệ vi phạm về đo lường và chất
lượng cao so với cùng kỳ 2017. Công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất được đa
số các địa phương quan tâm đầu tư thực hiện, nhiều mô hình ứng dụng đem lại hiệu quả
thiết thực cho người dân, như: mô hình tưới phun trên rau màu và cây ăn trái. Tuy nhiên, sự
chủ động trong công tác tham mưu phê duyệt kế hoạch năm cũng như triển khai thực hiện
nhiệm vụ KH&CN ở từng thời kỳ tại một số địa phương chưa kịp thời; việc xác định danh
mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 còn chậm, có địa phương không có dự án hay mô hình
ứng dụng cho dân, nên tình hình sử dụng kinh phí còn thấp; công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật ở các địa phương còn rất hạn chế, chưa được quan tâm, chỉ có 03 địa
phương thực hiện tốt công tác này (huyện Mang Thít, Long Hồ và thành phố Vĩnh Long).
Chuyên đề tham luận của huyện Trà Ôn: Kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ
tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn - được trình bày rõ ràng, đánh
giá được thực trạng công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN của huyện giai đoạn 2016 - 2018,
nêu lên các kết quả đạt được, hiệu quả mang lại và những tồn tại hạn chế. Bài tham luận
cần bổ sung thêm về số liệu minh họa để làm rõ những nội dung có liên quan. Đề nghị gửi
bài tham luận đến Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN để đăng tin.
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4. Trả lời các câu hỏi, các đóng góp, kiến nghị và đề xuất của cấp huyện:
- Trả lời câu hỏi của huyện Mang Thít:
+ Trong Định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử
dụng ngân sách nhà nước có quy định: mức chi cho ủy viên phản biện trong Hội đồng tư vấn
xác định danh mục. Như vậy, trong Hội đồng tư vấn xác định danh mục có phải bắt buộc có ủy
viên phản biện hay không ? - Trả lời: Trong quy định có mức chi cho ủy viên phản biện. Tuy
nhiên, tùy theo mức độ có tính chuyên sâu của phiếu đề xuất mà Hội đồng cần có hoặc không
có ủy viên phản biện. Nếu Hội đồng không có Ủy viên phản biện thì không chi mức phản biện.
+ Theo Mục c, Khoản 2, Điều 17 Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng
ngân sách nhà nước trên đị bàn tỉnh Vĩnh Long có quy định: kinh phí chi cho Hội đồng tư vấn
giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN sử dụng kinh phí của nhiệm vụ KH&CN được dự toán trong
thuyết minh. Như vậy, trường hợp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN đánh giá
nhiệm vụ không đạt, dẫn đến nhiệm vụ không thực hiện, thì sử dụng nguồn kinh phí nào để chi
cho các thành viên Hội đồng - Trả lời: Khi xảy ra trường hợp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp
nhiệm vụ KH&CN đánh giá nhiệm vụ không đạt, dẫn đến nhiệm vụ không được thực hiện, thì sử
dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học cấp huyện chi cho các thành viên Hội đồng.
+ Theo Mục c, Khoản 3, Điều 17 Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có quy định: Số lượng thành
viên trong các Hội đồng tư vấn KH&CN từ 5 đến 7 người. Như vậy, do nhu cầu của
nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND huyện quyết định số lượng thành viên Hội đồng, nhưng
không vượt 7 người theo quy chế quy định.
- Thống nhất với đề nghị của huyện Vũng Liêm: về việc Sở KH&CN hỗ trợ cho
huyện về thủ tục tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng các
mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ đời sống và sản xuất ở một số
tỉnh bạn. Giao Phòng quản lý KH&CN cơ sở tham mưu lãnh đạo Sở để có kế hoạch hỗ trợ
huyện thực hiện nội dung đề xuất.
- Thống nhất các ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến dự thảo báo cáo.
Giao Phòng quản lý KH&CN cơ sở bổ sung hoàn chỉnh.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực hỗ trợ chuyên môn cho cấp huyện hoàn
thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
- Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức đợt khảo sát hoạt
động cấp huyện năm 2018 từ ngày 23-26/10/2018.
5. Trong quý IV các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung những nội dung trọng
tâm sau:
- Tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ
KH&CN năm 2018 và định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2019, trình UBND cấp huyện
phê duyệt.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN cho các cơ sở,
doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, nhằm
nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của KH&CN trong phát triển kinh tế xã
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hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về KH&CN cho các cơ sở sản xuất và doanh
nghiệp là một nhiệm vụ không thể thiếu trong kế hoạch 2019 của từng địa phương.
- Tham gia tốt các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ thực
hiện nhiệm vụ về KH&CN khi có yêu cầu.
- Chủ động tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, SHTT và ATBX đảm bảo đạt kế hoạch
năm 2018, chú trọng các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền
lợi người tiêu dùng.
- Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đăng ký, quảng bá thương hiệu,
chú trọng các thương hiệu làng nghề, đặc sản của địa phương.
- Các địa phương có phương tiện đo đến kỳ kiểm định chủ động phối hợp với Trung
tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL tổ chức kiểm định định kỳ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.
- Quản lý tốt các dự án, các mô hình ứng dụng đang triển khai. Triển khai nhanh các
dự án và các mô hình ứng dụng được phê duyệt.
- Theo dõi quản lý tốt các mô hình cung cấp thông tin về nông thôn và các trạm cân
đối chứng, cụ thể:
+ Các mô hình cung cấp tin: theo dõi ghi chép đầy đủ về số lượt truy cập, nội
dung truy cập; đánh giá hiệu quả mang lại từ các mô hình, sự quan tâm của người dân.
Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết hoạt động của các mô hình trong quý IV năm 2018,
(địa phương nào chưa thực hiện sơ kết trong quý IX năm 2018 thì đưa vào kế hoạch sơ
kết trong năm 2019).
+ Các trạm cân đối chứng: theo dõi và sửa chữa các trạm cân bị hư hỏng (nếu có)
sớm đưa vào hoạt động, phục vụ người dân.
- Tích cực triển khai các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc sử dụng kinh phí trong
năm đảm bảo hiệu quả, không để tồn đọng. Các địa phương gặp khó khăn trong việc giải
ngân phải kịp thời báo cáo UBND để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
4. Cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2018 được tổ chức
tại huyện Tam Bình. Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm sắp xếp tham dự đầy đủ.
Đề nghị lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các địa
phương quan tâm chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2018 đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- BGĐ (b/c).
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở.
- UBND các huyện, TX, TP.
- Phòng CT, KT, KT-HT các huyện,TX,TP.
- Lưu VT, QLKHCNCS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký: Nguyễn Thanh Phong
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