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BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2019,
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2019
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11
NĂM 2019
1. Hoạt động của Lãnh đạo Sở
- Đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo các
nhiệm vụ công tác trọng tâm, bao gồm:
+ Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ phối hợp với các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
+ Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các
dự thảo quyết định, đề án, kế hoạch để trình UBND tỉnh ban hành.
+ Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai các dự án đầu tư, tăng
cường tiềm lực KH&CN: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu
thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp phần 2; đầu tư mở rộng khả
năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
+ Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị hoàn chỉnh các nội dung phục vụ cho
việc tổ chức sự kiện “Trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ và Hội nghị về
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương lần thứ 12 năm 2019”
(TechDemo 2019) tổ chức tại tỉnh.
+ Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện
các nhiệm vụ năm 2019 đảm bảo nội dung và mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
+ Tiếp tục chỉ đạo 02 đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập thuộc Sở tiếp tục
đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và mở rộng hợp
tác với các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh thu
cho đơn vị.
- Lãnh đạo Sở tham gia một số cuộc họp, tập huấn, Hội nghị, Hội thảo
ngoài tỉnh như: Làm việc với các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ về
thống nhất nội dung, chương trình TechDemo 2019; tham gia họp báo về tổ
chức sự kiện TechDemo 2019 tại Hà Nội.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, các buổi
làm việc do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm Sở KH&CN đang tập trung triển khai
2.1. Tham mưu cơ chế chính sách
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Hiện nay, Sở KH&CN đang được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với
các sở, ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nội dung Chương
trình, Kế hoạch cụ thể:
- Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52-NQ-TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 258-KH/TU
ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 256-KH/TU ngày
27/9/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của
Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng
đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các cấp
a. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ
- Tiếp tục theo dõi quản lý theo dõi, quản lý 09 dự án 1 thuộc chương trình
NTMN với tổng kinh phí đầu tư là 62.039 triệu đồng (trong đó: Ngân sách
Trung ương hỗ trợ là 23.560 triệu đồng; Ngân sách địa phương là 8.630 triệu
đồng và huy động từ nguồn vốn đối ứng khác là 29.849 triệu đồng). Theo dõi
nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển
nguồn gen cây Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) tại Gia Lai và vùng Tây
Nguyên”.
- Thực hiện Thông báo kết luận số 3401/TB-BKHCN ngày 25/10/2019 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh, trong đó Bộ
KH&CN thống nhất chủ trương triển khai 04 nhiệm vụ2 (01 nhiệm vụ KH&CN
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Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê và hồ tiêu trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện;
Dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng sản xuất bằng các giống tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển vùng gỗ nguyên
liệu theo hướng đáp ứng tiêu chí FSC tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai” do UBND huyện Kbang chủ trì thực hiện;
Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng và sơ chế dược liệu đảng
sâm, đinh lăng, nghệ vàng và đương quy Nhật Bản tại Gia Lai” do Công ty Cổ phần dược liệu Gia Định chủ trì
thực hiện; Dự án “Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng vùng trồng chuyên canh cây có múi theo
hướng VietGAP tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh
chủ trì thực hiện; Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển cà phê, hồ tiêu
và bơ tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai” do Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông chủ trì thực hiện; Dự án “Ứng
dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại
huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai” do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đak Pơ chủ trì thực hiện; Dự án “Ứng dụng
KHCN xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã đặc biệt khó khăn Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai”
do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Sê chủ trì thực hiện; Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến tại thị xã Ayunpa”; Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất than sinh
học từ phụ phẩm nông nghiệp, phục vụ xuất khẩu và sản xuất phân bón vi sinh tại Gia Lai”.
2
(1) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học sinh sản tạo ra giống bò lai thịt chất lượng cao từ bò
Hanwoo và bò H’Mông; (2) Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ theo chuỗi giá
trị để tạo ra một số các sản phẩm có giá trị cao từ nguồn dược liệu (Địa hoàng, Hoài sơn, Mã đề, Nở ngày đất) tại
tỉnh Gia Lai; (3) Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống và trồng một số loại hoa tại “An Phú”
tỉnh Gia Lai; (4) Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất liên kết sản phẩm cây dong
riềng tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
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độc lập cấp quốc gia, 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình NTMN, 01 nhiệm vụ cấp
thiết địa phương). Các nhiệm vụ hiện nay đang lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc
lập để hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh đặt hàng với Bộ KH&CN.
- Đề xuất Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công
nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay,
đã tổng hợp được 03 đề xuất3 và đang lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập.
b. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực
hiện của 30 nhiệm vụ KH&CN từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy
trình, quy định (L nh v c: Nông – Lâm nghiệp: 14 nhiệm vụ; l nh v c Công
nghiệp, đi u tra cơ b n và b o vệ môi trư ng: 08 nhiệm vụ; l nh v c n ninh
quốc ph ng, tế, ăn hóa, Giáo dục: 08 nhiệm vụ); đã tiến hành kiểm tra đợt
2/2019 đối với 09/17 nhiệm vụ KH&CN đang triển khai thực hiện. Các nhiệm
vụ được kiểm tra thực hiện đúng nội dung thuyết minh đã phê duyệt và hợp
đồng đã ký kết.
- Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018 sang: “Xác định tập đoàn Giống cây
trồng nông nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai” hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ sau
thẩm định kinh phí; nhiệm vụ: “Trồng thử nghiệm cây Sâm Ngọc Linh tại vùng
núi Kbang, tỉnh Gia Lai” đã làm việc với Công ty CP thực phẩm xuất khẩu
Đồng Giao, đi khảo sát thực tế các địa điểm tại Kbang và mô hình trồng sâm tại
Kon Tum để xây dựng hồ sơ dự án, hiện Công ty đang xem xét, chưa có ý kiến
phản hồi.
- Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chu trì thực hiện các nhiệm vụ
KH&CN triển khai thực hiện từ năm 2019 (trong đó l nh v c: Nông - Lâm
nghiệp: 05 nhiệm vụ; l nh v c: Công nghiệp, Nghiên cứu B o vệ Môi trư ng,
Đi u tra cơ b n, Khoa học qu n lý, Khác: 03 nhiệm vụ; l nh v c: n ninh quốc
ph ng, tế, ăn hóa, Giáo dục: 03 nhiệm vụ). Hiện nay đã tiếp nhận 01 hồ sơ
đăng ký.
- Đối với nhiệm vụ đề xuất triển khai thực hiện từ năm 2020, hiện nay đã
tổng hợp được 75 đề xuất từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh; đã tổng hợp được 42
nhiệm vụ do các sở, ngành xây dựng đặt hàng. Hiện nay, Sở đang hoàn thiện
danh mục và thành lập 03 Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định
nhiệm vụ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục.
- Phối hợp với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài tổ chức 01 Hội thảo
khoa học4; tham dự 01 hội đồng nghiệm thu cơ sở5; có ý kiến đối với việc thay
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(1) Đề tài: Nghiên cứu hệ thống biến đổi năng lượng thủy động dòng sông thành điện năng kết hợp cảnh
báolũ lụt ứng dụng công nghệ IOT; (2) Đề tài: Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác, bảo tồn nguồn tài
nguyên cây dược liệu tỉnh Gia Lai; (3) Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ liệu
về tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai. Xây dựng Atlas điện tử phục vụ công tác
quản lý, điều hành, nghiên cứu khoa học và các hoạt động sản xuất kinh doanh.
4
Hội thảo: "Tham vấn kết quả thử nghiệm phần mềm phát hiện mất rừng, cháy rừng từ ảnh vệ tinh theo thời
gian thực"
5
Đề tài: “Một số hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc tộc Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai”
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đổi chủ nhiệm 01 đề tài6, thay đổi thành viên thực hiện 01 đề tài7 và gia hạn thời
gian thực hiện 01 đề tài8.
c. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
- Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn quy trình thực hiện và hỗ trợ
thẩm định nội dung và dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
- Tổ chức Hội nghị tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp
cơ sở năm 2020; tham gia ý kiến các dự án KH&CN cấp huyện năm 2019 đối
với huyện Chư Păh và Phú Thiện; tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch mô hình
HTX kiểu mới tại huyện Phú Thiện; theo dõi công tác phòng chống, dịch tả lợn
Châu Phi tại huyện Mang Yang; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các dự án cấp
huyện theo quy định.
- Triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ trong công tác xây dựng Nông
thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Chư Păh; hướng dẫn các
nội dung có liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản
phẩm OCOP theo Đề án của tỉnh.
2.3. Hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, an toàn bức
xạ và hạt nhân
a. Hoạt động qu n lý công nghệ và thị trư ng công nghệ
- Tham gia ý kiến về công nghệ và các nội dung có liên quan đến lĩnh vực
công nghệ và thị trường công nghệ; tham gia đánh giá tài sản hư hỏng đối với 11
hồ sơ 9.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 1861/KH-UBND
ngày 26/8/2019 về việc phối hợp tổ chức Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu
công nghệ - Techdemo 2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao
công nghệ năm 2019” đảm bảo các nội dung để sự kiện diễn ra thành công.
- Đề xuất, giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia Techfest vùng
Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ 2019, có 02 dự án10 được lựa chọn để
tham gia chung kết Techfest vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.
Tham dự Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2019.
b. Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân
6

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy – lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ
và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu.
7
Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên
địa bàn tỉnh Gia Lai.
8
Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của gen Growth Arrest Specific 5 (GAS5)
trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày tại tỉnh Gia Lai.
9
dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hiệp Phát Cao Nguyên của Công ty TNHH Hiệp Phát Cao
Nguyên; dự án Trang trại rau, hoa an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP của Công ty TNHH MTV SX-TM Ngọc
Anh Gia Lai; Chương trình phát triển đô thị thành phố Pleiku đến năm 2035; dự án Nhà máy chế biến dược liệu
cây ăn quả tại CCN-TTCN huyện Chư Păh của Công ty CP Điền An Gia Lai; điều chỉnh Quy hoạch chung xây
dựng thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030; dự án Nhà máy xử lý rác thải tại huyện Krông
Pa – Công ty TNHH Thuận Phú Gia Lai; dự án Trung tâm vịt giống công nghệ cao Gia Lai Vi Na; dự án Nhà
máy chế biến tiêu của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang; dự án Trang trại nuôi heo công nghệ cao
Ricky Farms 79; Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng (nối dài) và
vùng phụ cận, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công
nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai.
10
Dự án “Xe đẩy thu nhặt quả điều, gom lá cây trong vườn” và dự án “Ơ này Jrai.
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- Hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận 05 hồ sơ về thủ tục cấp mới, gia hạn
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp gia hạn 04 Giấy phép tiến hành công
việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế)11; cấp 01 Giấy xác nhận
khai báo thiết bị X-Quang trong chẩn đoán y tế của Phòng chụp X-Quang-Xét
nghiệm-Bảo An12.
2.4. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng thương hiệu,
nhãn hiệu
- Tổ chức Hội đồng xác định 04 nhiệm vụ13 xây dựng nhãn hiệu và phát
triển tài sản trí tuệ, lập hồ sơ thông báo tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện 04
nhiệm vụ trên;
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Điểm tư vấn xây dựng thương
hiệu nhãn hiệu thuộc Sở thông qua các hoạt động cấp phát tài liệu, sổ tay hướng
dẫn xây dựng nhãn hiệu cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tư
vấn, hướng dẫn xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 20 nhãn
hiệu hàng hóa, dịch vụ, sáng chế/giải pháp hữu ích14; cấp phát hơn 300 cuốn sổ
tay hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu.
- Làm việc với UBND thị xã An Khê và huyện Phú Thiện về việc tổ chức
các hoạt động để công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Rau
An Khê và Gạo Phú Thiện.
2.5. Công tác thông tin, thống kê KH&CN
- Phát hành Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 4; biên tập bài
viết số 5, 6 năm 2019.
- Cập nhật thông tin Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường lên
Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ; cập nhật thông tin khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo lên Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo Gia Lai; cập
nhật thông tin doanh nghiệp lên Cổng thông tin Đánh giá trình độ công nghệ sản
xuất Gia Lai; cập nhật thông tin Gia Lai TechDemo 2019 lên Trang thông tin
điện tử Sở Khoa học và Công nghệ; phổ biến thông tin tuyên truyền về sự kiện
TechDemo 2019 tại tỉnh trên Báo Gia Lai và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh,
Đài PTTH các huyện, thị xã, thành phố; biên soạn sổ tay sự kiện TechDemo
2019 của tỉnh.
- Phối hợp với Báo Gia Lai và Đài Phát thanh và Truyền tổ chức các hoạt
động tuyên truyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ theo kế hoạch năm 2019.
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Phòng khám Đa khoa Bác Sỹ Lực, Trung tâm Y tế thị xã An Khê, Phòng khám Bác Sỹ Năm và Trung tâm
Y tế huyện Chư Sê
12
Giấy xác nhận khai báo số 34/CN-SKHCN ngày 10/10/2019 đối với tên thiết bị máy X-Quang KELEX
100KV 100mA trong soi, chụp chẩn đoán tổng hợp tại Phòng chụp X-Quang-Xét nghiệm-Bảo An, TDP 3, thị
trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
13
02 sản phẩm xây dựng nhãn hiệu chứng nhận là Phở khô Gia Lai và Khoai lang Lệ cần; 02 sản phẩm xây
dựng chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà phê và chanh dây của tỉnh.
14
Nhãn hiệu HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Bình; Nhãn hiệu Tám Trình; Nhãn hiệu Đông trùng Hạ thảo
Hoàng Khang; Nhãn hiệu La’mant; Nhãn hiệu Dinh Điền coffee; Nhãn hiệu 8 Tám Coffee; Nhãn hiệu MyBella
Coffee; Nhãn hiệu Trúc Vàng Coffee; Nhãn hiệu DoanDan Farm; Nhãn hiệu An Nhiên Yoga and Fitness; Nhãn
hiệu Anahata Yoga and Wellness; Nhãn hiệu Nguyễn Quang; Nhãn hiệu Smart Kids Gia Lai; Nhãn hiệu Mưa3S
Coffee; Nhãn hiệu TADI Huy Hoàng.
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2.6. Về công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
a. Công tác tiêu chuẩn hóa
- Hướng dẫn 01 Hợp tác xã đăng ký Mã số mã vạch.
- Tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển và hoàn thiện hồ sơ đề xuất 02 doanh
nghiệp15 tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019.
- Hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐTTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án triển khai,
áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
b. Công tác áp dụng Hệ thống qu n lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TC N ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh
Hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước của tỉnh giai đoạn 2019 – 2021 trình UBND tỉnh ban hành; tham mưu
việc chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các
cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.
c. Công tác qu n lý đo lư ng
- Tiến hành dán tem niêm phong cột đo xăng dầu lắp mới và cột đo xăng
dầu sau sửa chữa tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai với
tổng số 05 cơ sở; tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và các nội
dung có liên quan của Khu Quy hoạch chế biến tinh bột sắn thị xã An Khê.
- Hoàn thiện báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch
triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp
Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm
2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng
hóa lưu thông trên thị trường năm 2019 đối với sản phẩm xăng, dầu, đồ điện,
điện tử.
d. Hoạt động của ăn ph ng TBT
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra nhằm phát hiện có văn bản pháp quy kỹ thuật và
quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của tỉnh có khả năng cản
trở thương mại đối với các nước thành viên WTO.
- Duy trì hoạt động Trang thông tin “Điểm Thông báo và Hỏi đáp về hàng
rào kỹ thuật trong thương mại và hệ thống quản lý thông tin tiêu chuẩn, quy
chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hoá” tỉnh Gia Lai.
2.7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại – tố cáo
2.7.1. Công tác thanh tra
Thực hiện công tác thanh tra theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày
05/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
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Công ty Cổ phần XNK Y tế Gia Lai; Công ty THNH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh.
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doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019,
trong tháng 11/2019, không thực hiện cuộc thanh tra nào.
2.7.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong tháng 11/2019, không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan
đến lĩnh vực quản lý.
2.8. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
a. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng,
nhiệm vụ khoa học công nghệ cơ sở, dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền
núi16 theo nội dung và mục tiêu của dự án đã đề ra; duy trì, bảo quản và sản xuất
các loại giống nấm: Linh chi, Vân chi, Hầu thủ, Đông trùng hạ thảo; duy trì hoạt
động phòng thí nghiệm công nghệ sinh học;
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ, duy trì và mở rộng 01 cơ sở của phòng
trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ; tiếp tục sản xuất nấm Đông trùng
hạ thảo phục vụ cho nhu cầu thị trường; liên kết với 05 đơn vị17 để giới thiệu sản
phẩm KH&CN; tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập phòng chứng nhận VietGAP
và tham gia khóa đào tạo chuyên gia đánh giá VietGAP trong trồng trọt theo
TCVN 11892-1:2017.
b. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lư ng - Chất lượng
- Đã kiểm định, hiệu chuẩn 410 phương tiện đo, 100% phương tiện đo đạt
yêu cầu; đã thử nghiệm 108 mẫu thực phẩm, phân bón, môi trường, tương ứng
1.124 chỉ tiêu.
- Tập huấn nâng cao kỹ năng duy trì và đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL
theo TCVN ISO 9001:2008 cho 110 công chức cấp xã, phường và hướng dẫn
duy trì cải tiến ISO cho 10 xã, thị trấn của huyện Krông Pa.
- Tiếp tục rà soát, soạn thảo hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, hướng
dẫn vận hành thiết bị, phiếu phân tích, hồ sơ pha chế hóa chất lĩnh vực thử
nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017.
- Chuẩn bị chuẩn đo lường, kiểm định viên tham gia các đoàn kiểm tra về
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng do các cơ quan chức năng yêu cầu;
- Tiếp tục giới thiệu dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn
thực phẩm, Quan trắc môi trường đến các sở ban ngành và các doanh nghiệp;
tăng cường công tác phát triển thị trường, tiếp thị, tư vấn đến khách hàng trên địa
bàn tỉnh để quảng bá năng lực của đơn vị.
- Xây dựng thuyết minh và dự toán các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở triển
khai thực hiện từ năm 2020.
2.9. Hoạt động nội vụ, cải cách hành chính

16

Dự án NTMN: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê và hồ tiêu tại
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai”
17
Công ty TNHH Sâm Sâm; Công ty TNHH Sachi Cao Nguyên; cơ sở gạo sạch Chư A Thai; Công ty
TNHH Thịnh Phát Danh Trà; cơ sở nuôi và khai thác mật ong Hoàng Huynh.
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- Ban hành 159 văn bản các loại phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt
động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận 02 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm dịch vụ hành
chính công tỉnh bằng hình thức trực tuyến, các hồ sơ được thụ lý, giải quyết theo
đúng quy định, không xảy ra tình trạng giải quyết chậm trễ hồ sơ.
- Thực hiện các nội dung phục vụ công tác CCHC và các nhiệm vụ khác:
Báo cáo tình hình thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết
thủ tục hành chính; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019;
báo cáo kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019; báo cáo kết quả rà
soát thủ tục hành chính năm 2019; báo cáo kết quả bồi dưỡng lý luận chính trị
năm 2019 và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020; thống kê
danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch
vụ BCCI và không qua dịch vụ BCCI; xây dựng trang Fanpage Sở KH&CN và
treo Pano phục vụ tuyên truyền CCHC.
- Ban hành quyết định giao biên chế công chức năm 2020; đăng ký danh
sách viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp năm 2019; hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định nâng lương cho 01 viên chức.
2.10. Công tác Kế hoạch – Tài chính
- Hướng dẫn lập hồ sơ, chứng từ và thực hiện kiểm soát, quyết toán kinh
phí các đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2019; xây
dựng và bảo vệ dự toán ngân sách của năm 2020.
- Lập dự toán kinh phí và các thủ tục lựa chọn nhà thầu, Ký kết Hợp đồng
với các nhà tài trợ và đơn vị tổ chức sự kiện trình diễn Techdemo 2019.
- Thẩm định dự toán đề tài: “Xác định tập đoàn giống cây trồng nông
nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai”
* Các dự án đầu tư phát triển:
Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực KHCN và các dự
án mang tính chất đầu tư:
- Dự án: Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực
Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng: Nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công
xây lắp các hạng mục xây dựng. Về phần mua sắm thiết bị, đã tiến hành ký kết
Hợp đồng, chuyển ứng giải ngân theo đúng quy định.
- Dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng – vật nuôi và khu thực nghiệm,
ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Hợp phần 2: Nhà thầu đang tiếp tục
thực hiện triển khai thi công xây lắp các hạng mục công trình. Ban quản lý dự án
hiện đang lập thủ tục giải ngân kinh phí cho nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết
bị.
- Nhiệm vụ mua sắm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm chất
lượng hàng hóa: Đơn vị trúng thầu đang triển khai thực hiện.
2.11. Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện TechDemo 2019
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Triển khai thực hiện Quyết định số 1234/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2019 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động
“Trình diễn kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng,
chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019”; Quyết định số 355/QĐ-UBND
ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban Tổ chức sự kiện
“Trình diễn kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng,
chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019” tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số
1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức sự kiện
“Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng,
chuyển giao công nghệ năm 2019”.
Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung công việc
chuẩn bị cho sự kiện như: Tổ chức họp Ban tổ chức sự kiện; thống nhất nội dung
chương trình kịch bản các sự kiện; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức sự kiện;
tham gia họp báo công bố sự kiện tại Hà Nội do Bộ KH&CN tổ chức; tổ chức
họp báo tại tỉnh; biên soạn sổ tay sự kiện; thông tin tuyên truyền sự kiện trên
Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài PTTH huyện, thị xã, thành
phố; thực hiện chuyên mục “Dân hỏi nhà nước trả lời” về các hoạt động của sự
kiện TechDemo 2019; cập nhật thông tin sự kiện trên Trang thông tin điện tử
của Sở; tích cực thực hiện công tác vận động kinh phí xã hội hóa...v.v. nhằm
đảm bảo điều kiện để sự kiện diễn ra thành công.
3. Đánh giá chung
Trong tháng 11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát nội dung chỉ
đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ KH&CN tập trung triển khai thực hiện
nhiệm vụ nghiêm túc, triệt để; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong cơ quan.
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh tiếp
tục được đẩy mạnh và tăng cường. Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng đã được
triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung tham
mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ KH&CN triển khai các nội dung phục vụ cho
sự kiện TechDemo 2019 tổ chức tại tỉnh trong tháng 11/2019 thành công; tăng
cường công tác tuyên truyền thông tin KH&CN; hỗ trợ xây dựng, quản lý, khai
thác thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh; tăng cường công tác
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy
mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh hồ
sơ đề xuất 02 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019.
Công tác hướng dẫn theo dõi, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo
TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được thực
hiện thường xuyên; cấp gia hạn 04 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử
dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế); cấp 01 Giấy xác nhận khai báo thiết bị
X-Quang trong chẩn đoán y tế; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 410 phương tiện
đo, 100% phương tiện đo đạt yêu cầu; đã thử nghiệm 108 mẫu thực phẩm, phân
bón, môi trường, tương ứng 1.124 chỉ tiêu. Dán tem niêm phong cột đo xăng dầu
lắp mới và cột đo xăng dầu sau sửa chữa cho 05 cơ sở; hướng dẫn 01 hợp tác xã
đăng ký mã số mã vạch; duy trì và phát triển phòng trưng bày và giới thiệu các
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sản phẩm khoa học và công nghệ, tăng cường hoạt động kinh doanh, cung ứng
dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong tháng 11/2019, trong quá trình triển
khai nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Các nhiệm vụ
KH&CN triển khai thực hiện từ năm 2019 chậm được phê duyệt; một số đề tài,
dự án KH&CN triển khai còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai
nhiệm vụ chung của Sở. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn gặp khó khăn
về nguồn tài chính để đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ năng lực tiếp nhận và
làm chủ những công nghệ mới, công nghệ mũi nhọn phục vụ cho nghiên cứu và
chuyển giao ứng dụng có hiệu quả; nguồn thu dịch vụ còn hạn chế, chưa ổn định
nên phần nào đã ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.
II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12/2019
1. Công tác Lãnh đạo Sở
- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực
hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá
nhân, phòng, đơn vị chậm trễ hoặc không thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo
Sở, UBND tỉnh giao.
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện cải cách hành
chính; triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt và hoàn thành kế
hoạch đã đề ra trong năm.
- Chỉ đạo Ban quản lý và giám sát dự án xây dựng khu thực nghiệm ứng
dụng KH&CN và các nhiệm vụ đầu tư của Sở tích cực tham mưu các biện pháp,
giải pháp đầy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân kinh phí đúng theo
quy định.
- Ban Lãnh đạo Sở tham dự đầy đủ các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, các
buổi làm việc do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức, triệu tập.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục theo dõi, quản lý các nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện
trong năm 2019; xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh năm 2019; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN đề
xuất cho kế hoạch năm 2020 theo trình tự, thủ tục quy định; đôn đốc cơ quan
chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn chỉnh hồ sơ và giao nộp sản phẩm đối với
các nhiệm vụ hết thời gian thực hiện và các nhiệm vụ đã nghiệm thu cấp tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; các
nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN triển khai thực hiện trong kế hoạch
2020; đề xuất các đề tài, dự án thuộc Chương trình “hỗ trợ nghiên cứu phát triển
và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện từ năm 2021.
- Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân thực hiện bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh
của sản phẩm, của doanh nghiệp trên thị trường. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền
về xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu thông qua các hoạt động cấp phát sổ tay, tờ
rơi, bài viết trên các phương tiện thông tin địa chúng.
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- Tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ tại Điểm thông báo, hỏi đáp
hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); Điểm kết nết cung – cầu công nghệ;
Điểm tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu; hướng dẫn các đơn vị đăng ký
hoạt động khoa học và công nghệ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra
đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tuân thủ pháp luật trong
lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
- Tiếp tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch;
thực hiện các thủ tục tiếp nhận và thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn,
hợp quy theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác với các đơn vị của
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020; kế hoạch phối hợp với Sở
NN&PTNT triển khai nhiệm vụ quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; kế
hoạch phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Gia Lai trong công tác triển
khai giải pháp tem truy xuất nguồn gốc VNPT Check; kế hoạch hợp tác với
Trường Chính trị tỉnh; triển khai hợp tác với Tỉnh đoàn; Câu lạc bộ khởi nghiệp
nông nghiệp Gia Lai; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trường Đại học Nội vụ cơ sở
thành phố Hồ Chí Minh; Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp; Viện Sinh thái
rừng và Môi trường thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp; Công ty CP Giống –
Vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam; Công ty TNHH Khoa học Kỹ
thuật Nông nghiệp VINABHTABA Bắc Ninh.
3. Công tác tham mưu, tổng hợp, CCHC và tổ chức cán bộ
- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng tham mưu các nội dung liên
quan đến ngành KH&CN do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các
nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bộ
phận một cửa; bộ phận văn thư và công tác lưu trữ; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa
thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình ISO; tuyên
truyền các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến các cá nhân và tổ
chức có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công của Sở. Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong xử lý công việc, đảm bảo 100% văn bản ban hành có ứng
dụng chữ ký số.
4. Công tác Kế hoạch - Tài chính
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn lập hồ sơ, chứng từ, thực hiện kiểm soát,
quyết toán kinh phí các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư: Khu thực nghiệm ứng dụng khoa học
công nghệ, thuộc dự án “Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực
nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ - Hợp phần 2”.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định đối với nhiệm vụ mua sắm bổ sung
trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện thi công các công trình dự án vốn
đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và đảm bảo theo quy định.
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5. Công tác khác các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở
- Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tiến hành
thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc trong công tác xây dựng Nông thôn mới và
chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Chư Păh.
- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị cấp huyện xây dựng thuyết minh và triển
khai dự án KH&CN cấp huyện thiết thực, hiệu quả; quản lý các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp cơ sở đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất lượng.
- Các Trung tâm trực thuộc Sở triển khai và hoàn thành kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và kế
hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
Trên đây là báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11/2019 và nội
dung nhiệm vụ công tác tháng 12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính
báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Văn phòng HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Đảng bộ Sở KH&CN;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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