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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2022 

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội 

nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm3 tháng 

cuối năm 2022.Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết luận của Giám đốc tại 

Hội nghị như sau: 

1. Đánh giá chung:Ban Giám đốc Sở cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2022. Các phòng, đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu cho 

Ban giám đốc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ đạt kết quả cao. Tuy nhiên, 

một số nội dung công việc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao; sự phối hợp 

giữa các phòng, đơn vị chưa được chặt chẽ.  

2. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 

2.1. Văn phòng: 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược phát 

triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Hoàn thành trong 

tháng 10/2022). 

- Công tác CCHC: Tăng cường kiểm tra công vụ công chức gắn với kỷ 

luật kỷ cương hành chính một số phòng, đơn vị trực thuộc; Tổ chức  đánh giá, 

chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2022 của Sở (Hoàn 

trước 15/11/2022) 

- Công tác tài chính: Tổng hợp Biểu theo dõi kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ năm 2022 (Hoàn thành ngày 07/10/2022).Đảm bảo tiến độ giải ngân kinh phí 

đối với các nhiệm vụ KHCN đến kỳ; Quyết toán và thanh lý hợp đồng các 

ĐTDA đã kết thúc (không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp 

lệ). Thanh toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thời gian không quá 03 

ngày kể từ khi được Ban giám đốc phê duyệt. 

2.2. Thanh tra: Tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành. Dừng 01 cuộc 

thanh tra hành chính đơn vị trực thuộc Sở. 

2.3. Phòng quản lý khoa học: Tổ chức thẩm định 04 còn lại năm 2022. 

Nghiệm thu 04 đề tài, dự án đến kỳ kết thúc.Trình phê duyệt danh mục nhiệm vụ 



KH&CN năm 2023. Rà soát toàn bộ ĐTDA (đánh giá tiến độ, lộ trình cấp phát 

kinh phí…, hoàn thành trước ngày 07/10/2022). 

2.4. Phòng quản lý công nghệ và chuyên ngành: Thực hiện hoàn thành 

các nhiệm vụ năm 2022 thuộc Kế hoạch 16/KH-UBND và Kế hoạch 124/KH-

UBND; Hoàn thiện hồ sơ 05 nhiệm vụ trong tháng 10/2022. Phối hợp quyết toán 

02 nhiệm vụ đã kết thúc. 

2.5. Chi cục TCĐLCL: Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý chất 

lượng sản phẩm Mật ong bạc hà; tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý chất lượng mật ong bạc hà tại 4 huyện vùng cao nguyên đá.  

2.6. Trung tâm Thông tin và CGCN mới: Nâng cao chất lượng Trang 

Thông tin điện tử của Sở; Bản tin KH&CN; Lịch KH&CN. Tổ chức Hội thảo 

Lịch KH&CN năm 2023. Chủ động yêu cầu các phòng cung cấp thông tin công 

khai trên Cổng Dịch vụ Quốc gia. Triển khai có hiệu quả các mô hình ứng dụng 

tiến bộ KH&CN. 

Trên đây là Kết luận Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2022. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng uỷ; BGĐ Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, VP. 

TL.GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Thị Thu Mỹ 
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