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THÔNG BÁO 

 Kết luận họp Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  

ngày 10/10/2022  (Mở rộng) 

 

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

10/10/2020, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức họp mở rộng. 

 - Thành phần:  Ban Giám đốc Sở: Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Quản lý Khoa học, 

Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Văn phòng Sở, Trung tâm Thông tin và Chuyển 

giao công nghệ mới. 

- Chủ trì: Đ/c Phan Đăng Đông – Giám đốc sở. 

 1. Nội dung 

 1.1. Thông qua dự thảo Phương án Điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công 

nghệ sản xuất năm 2022 theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND 

tỉnh về Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trong các doanh 

nghiệp, hợp tác xã tỉnh Hà Giang đến năm 2025. 

 1.2. Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp 

tác về KHCN giữa tỉnh Hà Giang với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên theo 

Công văn số 2769/UBND-KTTH ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh. 

 Qua nghe dự thảo Phương án Điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản 

xuất năm 2022 theo Kế hoạch số 16 của UBND tỉnh; nội dung chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác về KHCN giữa tỉnh Hà Giang với Trường 

Đại học Nông lâm Thái Nguyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. 

Đồng chí Phan Đăng Đông – Giám đốc sở, kết luận như sau:  

2. Kết luận 

 2.1. Giao Phòng quản lý Công nghệ và Chuyên ngành: Trên cơ sở ý kiến tham gia 

của các thành viên dự họp, hoàn thiện Phương án Điều tra, đánh giá trình độ và năng lực 

công nghệ sản xuất năm 2022 theo dự toán kinh phí đã được phê duyệt. Trình Ban Giám 

đốc phê duyệt trước ngày 15/10/2022. Phân công đồng chí Vũ Văn Vương – Phó Giám 

đốc Sở, theo dõi, chỉ đạo Phòng quản lý Công nghệ và chuyên ngành nội dung nêu trên. 

2.2. Giao phòng Quản lý Khoa học: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, 

tham mưu  hoàn thiện nội dung chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 
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hợp tác về KHCN giữa tỉnh Hà Giang với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trình 

UBND tỉnh trước ngày 20/10/2022.  

 2.3. Giao Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới: Bố trí viên chức 

phối hợp với Phòng quản lý Công nghệ và Chuyên ngành tiến hành điều tra, đánh giá trình 

độ và năng lực công nghệ sản xuất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đảm bảo tiến độ, 

chất lượng. 

 Trên đây là thông báo Kết luận họp Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

ngày 10/10/2022. Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
 - BGĐ Sở; 

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

 - Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Đăng Đông 
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