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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp giao ban tháng 5/2022 

 

 Thực hiện Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 

30/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tháng 5 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6 năm 2022. 

Căn cứ kết quả cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết luận 

của Giám đốc về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 

6/2022 đối với các phòng, đơn vị như sau: 

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

cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 5/2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 6/2022. Các phòng, đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban 

giám đốc giải quyết công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó còn một số nội dung công việc chậm tiến độ, chất lượng 

chưa cao; sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị chưa được chặt chẽ. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022: Căn cứ kế hoạch các phòng, đơn vị 

đã xây dựng và tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị, Giám đốc Sở chỉ đạo các 

phòng, đơn vị tập chung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:  

2.1. Văn phòng: Tham mưu Ban giám đốc rà soát, xử lý dứt điểm các sai 

phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 71-

KL/TW của Ban Bí thư; Rà soát, xây dựng Phương án quy hoạch cấp ủy giai 

đoạn 2025 - 2030, cấp chính quyền giai đoạn 2026-2031; Hoàn thành Kế hoạch 

KHCN, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023; Dự thảo Kế 

hoạch hành động triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết toán kinh phí năm 2021 các đơn vị cấp 2 

thuộc Sở. 

2.2. Thanh tra: Hoàn thành Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Sở. 

2.3. Phòng Quản lý khoa học: Tham mưu Báo cáo tiến độ dự án Bơm 

quang năng tại Lùng Lú, Đồng Văn; Hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra hoạt 

động KHCN cấp huyện (Hoàn thành trước 04/6/2022); Tham mưu tư vấn, xác 

định, trình phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2023 (Hoàn thành trước 

15/6/2022); Chủ động theo dõi, tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ các ĐTDA 

theo quy định. 
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2.4. Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành: Hoàn thiện Dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 

trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Trình Sở Tư pháp 

thẩm định. Triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch 16/KH-UBND và Kế hoạch 

124/KH-UBND của UBND tỉnh đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả. 

2.8. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Tổ chức các lớp tập huấn 

xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 

UBND xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Tham mưu báo cáo và đề xuất UBND tỉnh 

về việc áp dụng quy trình ISO điện tử; Xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát các 

doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình năng xuất chất lượng và hỗ trợ 

chuyển đổi số theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 15/4/2021 và Kế hoạch 

129/KH-UBND của UBND tỉnh; lựa chọn đơn vị tham gia Chương trình đảm 

bảo đo lường tại doanh nghiệp theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 

08/7/2021. 

 2.9. Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới: Phối hợp với 

Văn phòng lập Mục trên Trang Thông tin điện tử của Sở theo yêu cầu của Sở 

Thông tin và Truyền thông; Tham mưu xây dựng báo cáo của Sở (báo cáo 

UBND tỉnh) về việc xây dựng Phương án liên kết; Tiếp tục phối hợp với các 

huyện, thành phố đề xuất các nhiệm vụ KHCN. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở tại phiên họp giao ban tháng 

5/2022. Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng thông báo tới các phòng, đơn vị tổ 

chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng uỷ; BGĐ Sở (Chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (T/h); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thu Hà 
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