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Thực hiện Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; Công văn số 5179/VP-VX ngày 25/12/2017 của Văn phòng 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 

khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019,  

Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN 

năm 2019, cụ thể như sau: 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN 

NGÂN SÁCH KH&CN 

I. Đánh giá môi trường, thể chế chính sách về KH&CN 

Nhằm giúp cho công tác quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh được 

thuận lợi hơn, trên cơ sở Luật KH&CN, các quy định của Chính phủ và hướng dẫn 

của Bộ KH&CN,... Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: 

- Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm 

thu các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Sóc Trăng. 

- Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động KH&CN giữa các sở, 

ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Ngoài ra, năm 2017, Sở đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 

27/4/2017 thực hiện các Nghị quyết số 03-NQ/TU Ngày 02/8/2016 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2018, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư đổi mới 

công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác 

lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

DỰ THẢO 
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II. Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp 

1.1. Các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN quốc gia 

* Các nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt 

- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án “Tận dụng phế phẩm nông nghiệp (cùi bắp, 

rơm rạ) để phát triển nghề trồng nấm bào ngư (Pleurotus sp.) ở tỉnh Sóc Trăng” thuộc 

Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”. 

Hiện nay, đơn vị chủ trì đã nhận chuyển giao và tiếp nhận quy trình phân lập giống 

bào ngư, quy trình sản xuất giống cấp I, cấp II, cấp III, quy trình xử lý nguồn phế 

phẩm nông nghiệp dùng cho sản xuất nấm, nuôi trồng nấm; cải tạo và hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng; tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng và chăm sóc nấm cho 203 lượt nông dân; 

đào tạo được 05 kỹ thuật viên tiếp nhận các quy trình sản xuất giống và xử lý nguồn 

phế phẩm nông nghiệp dùng cho sản xuất nấm, nuôi trồng các loại nấm bào ngư và 

05 kỹ thuật viên tiếp nhận các quy trình bảo quản, chế biến các loại nấm Sò. Hiện tại, 

đơn vị chủ trì đang khảo sát và lựa chọn các hộ dân để xây dựng 30 mô hình nuôi 

trồng nấm bào ngư phân tán trong dân. 

- Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020: Dự án “Xây dựng 

và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trứng bào xác Artemia Vĩnh Châu của tỉnh 

Sóc Trăng”. Ngày 08/6/2017, Sở KH&CN phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và UBND 

thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội thảo về Sự cần thiết xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh 

Châu” cho sản phẩm trứng bào xác Artemia, tại UBND thị xã Vĩnh Châu. Hiện nay, 

Bộ KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực 

hiện dự án này. Kết quả, Hội đồng đánh giá hồ sơ của Trung tâm Phát triển Nông 

thôn - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đạt yêu cầu. 

* Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất thực hiện  

- Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2016 - 2025, Sở KH&CN trình UBND tỉnh đặt hàng với Bộ KH&CN 03 dự án: 

+ Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối 

tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục, cá măng) theo hướng bền vững tại khu vực 

ven biển tỉnh Sóc Trăng. 

+ Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số giống lúa chất lượng cao (LP, 

ST) ở vùng nhiễm mặn, tôm - lúa tỉnh Sóc Trăng. 

+ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất phân hữu 

cơ vi sinh ứng dụng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Sóc Trăng. 

- Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020, Sở KH&CN đã phối hợp với Văn Phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng trình UBND tỉnh đề xuất đặt hàng 03 dự án: 
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+ Quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng 

và biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn và nước biển dâng, gắn với xây dựng nông 

thôn mới của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Xây dựng mô hình trồng mới và cải tạo vườn cam sành kém hiệu quả theo 

hướng canh tác bền vững tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Xây dựng mô hình bảo tồn phát triển và sản xuất, chế biến một số cây dược 

liệu có dầu (Bạc hà, sả chanh, đương quy Nhật, quế, hồi, bạch yến, tràm, khuynh 

diệp, bưởi, cam, Getto Okinava (Alpinia Zerumpet), trầu không) theo chuỗi liên kết 

giá trị tại một số tỉnh miền núi phía Bắc (Yên Bái, Bắc Kạn) và Đồng bằng sông Cửu 

Long (Sóc Trăng) góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Sở KH&CN phối hợp với Viện Ứng dụng Công 

nghệ - Bộ KH&CN xây dựng 02 nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm từ củ hành tím (Allium cepa) theo chuỗi 

nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh 

Sóc Trăng” (Đề tài cấp quốc gia) và đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến 

bột giàu protein và bột giàu canxi từ lòng trắng, vỏ trứng vịt muối phục vụ công 

nghiệp chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Sóc Trăng” (Đề tài cấp bộ). 

1.2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

Từ năm 2017 đến nay, có 37 đề tài, dự án đã và đang triển khai thực hiện (có 

17 đề tài, dự án đã được nghiệm thu) với tổng kinh phí thực hiện là 26.553.699.000 

đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp KH&CN là 21.833.734.000 đồng và kinh phí từ 

nguồn khác là 4.719.965.000 đồng. Đồng thời đã tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ 

và tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện của 25 đề tài, dự án. 

Năm 2018, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, kinh phí thực 

hiện 03 đề tài, dự án mới năm 2018. Bên cạnh đó, Sở phê duyệt 02 dự án có kinh phí 

sự nghiệp KH&CN không quá 100 triệu đồng. 

Đối với việc tổ chức ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện các đề tài, dự 

án sau khi nghiệm thu 

Từ năm 2017 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện 07 đề tài, dự án đã được 

nghiệm thu. Bên cạnh đó, đã tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng, nhân rộng kết quả 

của 03 đề tài, dự án: 

- Đề tài “Chọn tạo giống lúa thơm và lúa cao sản kháng rầy nâu phục vụ vùng 

sản xuất lúa tỉnh Sóc Trăng”. Kết quả, Tổ Chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng 

kết quả thực hiện đề tài đạt hiệu quả khá. 

- Đề tài “Nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc Trăng”. Kết quả, Tổ 

Chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện đề tài đạt hiệu quả trung 

bình. 

- Dự án “Xây dựng mô hình nuôi và chế biến trứng bào xác Artemia tại huyện 

Vĩnh Châu (Nay là thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng”. Kết quả, Tổ Chuyên viên 

đánh giá hiệu quả nhân rộng kết quả thực hiện dự án đạt hiệu quả khá. 



 4 

Hiện nay, Sở đang xây dựng Kế hoạch để đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả 

thực hiện của đề tài “Vai trò của đình, chùa trong đời sống của người Kinh ở tỉnh Sóc 

Trăng”, đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đàn dơi 

ngựa tại chùa Dơi (Mahatup) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng” và đề tài “Khảo 

sát sự phân bố và gây hại của sâu đục trái trên cây có múi (Citripestis sagittiferella 

Moore) và đề xuất quy trình phòng trừ loại sâu này tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng”. Dự kiến sẽ hoàn thành việc đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của 03 đề tài 

nêu trên trong tháng 10/2018. 

1.3. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

Đối với hoạt động KH&CN ở các Sở, ngành: Từ năm 2017 đến nay, các Sở, 

ngành đã và đang triển khai 96 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở với tổng kinh phí là 

13.482.749.720 đồng từ các nguồn kinh phí như sự nghiệp nông nghiệp, môi trường...  

Đối với hoạt động KH&CN ở các địa phương: Từ năm 2017 đến nay, có 07/11 

địa phương đã và đang triển khai 10 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp KH&CN hỗ trợ có mục tiêu với tổng kinh phí 234.503.000 đồng. Bên cạnh 

đó, các địa phương đang triển khai thực hiện 137 đề tài, dự án với tổng kinh phí là 

13.158.391.900 đồng từ các nguồn kinh phí như sự nghiệp nông nghiệp, y tế, ngân 

sách địa phương, ...; các đề tài, dự án này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, môi trường, y tế,... 

Bên cạnh đó, trong tháng 4 năm 2018, Sở KH&CN đã tổ chức khảo sát hoạt 

động KH&CN ở 09 Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và dự kiến tổ chức khảo 

sát hoạt động KH&CN ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong tháng 

7/2018. 

1.4. Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN 

Từ năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, Sở đã cấp 11 giấy chứng nhận đăng ký 

kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong đó, có 10 nhiệm vụ cấp tỉnh và 01 nhiệm 

vụ cấp cơ sở.  

2. Tình hình hoạt động của các tổ chức KH&CN 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 13 tổ chức KH&CN, trong đó có 12 tổ 

chức KH&CN công lập và 01 tổ chức KH&CN ngoài công lập. Các tổ chức KH&CN 

hoạt động trong các lĩnh vực như: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, 

khoa học y dược, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học nông nghiệp. Tổng 

số nhân lực của 13 tổ chức KH&CN là 1.253 người. Tổng số vốn cơ sở vật chất - kỹ 

thuật của 13 tổ chức KH&CN đã đăng ký là 783.159.121.000 đồng. 

Năm 2017, các tổ chức KH&CN đã và đang triển khai thực hiện 40 đề tài, dự 

án (trong đó có 10 đề tài, dự án cấp tỉnh và 30 đề tài, dự án cấp cơ sở) thuộc các lĩnh 

vực như khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, 

khoa học xã hội, khoa học nhân văn với tổng số kinh phí thực hiện là 4.711.187.000 

đồng từ các nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN, y tế, nông nghiệp và các nguồn khác. 

Bên cạnh đó, các tổ chức KH&CN đã thực hiện 35 Hợp đồng dịch vụ KH&CN với 

tổng số kinh phí là 6.292.992.000 đồng thuộc các loại hình chuyển giao công nghệ, 

dịch vụ kỹ thuật, tư vấn,…  
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Theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN trực thuộc Sở KH&CN là tổ 

chức KH&CN công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên từ năm 2015 đến 2019 

theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc quy định 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 

96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. 

Hiện nay, căn cứ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP  ngày 14/6/2016 của Chính phủ, 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN đang xây dựng phương án chuyển đổi thành 

tổ chức KH&CN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên để trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

3. Phát triển doanh nghiệp KH&CN và thị trường KH&CN 

3.1. Doanh nghiệp KH&CN 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 02 doanh nghiệp KH&CN là Công ty 

Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Kỹ thuật cao Sóc Trăng (được cấp 

giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN vào năm 2009) và Công ty TNHH MTV 

Thiên Vạn Tường (được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN vào năm 2017). 

Quy mô sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của Công 

ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Kỹ thuật cao Sóc Trăng bị thu 

hẹp lại do thiếu vốn kinh doanh, các sản phẩm làm ra chỉ phục vụ cho doanh nghiệp, 

không bán trên thị trường nên không có doanh thu. Đối với Công ty TNHH MTV 

Thiên Vạn Tường: Năm 2017, Công ty sản xuất được 14.200 hũ đông trùng hạ thảo 

tươi và 7.500 hộp đông trùng hạ thảo khô với tổng doanh thu là 12.430.000.000 đồng, 

lợi nhuận thu được là 1.470.155.000 đồng. 

3.2. Đối với việc phát triển thị trường KH&CN 

Tỉnh đã chú trọng từng bước tạo lập thị trường KH&CN; khuyến khích, tạo 

điều kiện thành lập các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN. Trên cơ sở định 

hướng phát triển KH&CN của tỉnh, Sở KH&CN đã từng bước xây dựng kế hoạch 

phát triển công nghệ kết hợp với chuyển giao công nghệ, từng bước tạo lập thị trường 

KH&CN. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của doanh nghiệp về hiệu quả của đầu tư, đổi mới công nghệ, từ đó thúc đẩy các 

doanh nghiệp tăng cường ứng dụng KH&CN, nhanh chóng đổi mới công nghệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tháng 5/2017, Sở KH&CN đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo định hướng hỗ trợ              

doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đổi mới công nghệ, thiết bị kết hợp 

với trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ, thiết bị của một số tổ chức KH&CN 

nhằm giới thiệu các chính sách và định hướng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ, thiết bị; nắm bắt, trao đổi hợp tác với các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài 

tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng 

các tiến bộ KH&CN vào sản xuất. Hội thảo đã diễn ra thành công với sự tham dự của 

150 đại biểu ở trong và ngoài tỉnh, đồng thời có 28 đơn vị, cá nhân đến trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm công nghệ, thiết bị; trong đó có 16 đơn vị ngoài tỉnh và 12 đơn 

vị, cá nhân trong tỉnh và có khoảng 400 lượt người trong và ngoài tỉnh đến tham quan 

tìm hiểu thông tin. 
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Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức buổi Tọa đàm “Giới thiệu một số công nghệ, kết 

quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong chế biến, thu hoạch bảo quản nông sản”. 

Buổi Tọa đàm đã diễn ra thành công với sự tham dự của 200 đại biểu. 

Các hoạt động nêu trên đã tạo cơ hội trao đổi hợp tác với các đơn vị, các tổ 

chức trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới, chuyển giao 

công nghệ, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất; tạo điều kiện cho các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu kết nối trực tiếp với những nhà cung ứng, các chuyên gia có 

uy tín về công nghệ, góp phần phát triển thị trường KH&CN của tỉnh Sóc Trăng nói 

riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

Ngoài ra, năm 2017 Sở KH&CN thành lập cổng thông tin giao dịch công nghệ, 

thiết bị của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng (sttech.vn), có 126 công nghệ, thiết bị, sản 

phẩm mới được đăng trên cổng thông tin với hơn 14.000 lượt truy cập. Qua đó, các tổ 

chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có thể tìm mua hoặc chào bán sản phẩm công 

nghệ, thiết bị thuộc mọi lĩnh vực sản xuất, từng bước đưa công nghệ hiện đại đến gần 

hơn với doanh nghiệp và địa phương. 

4. Các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh 

4.1. Tình hình thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” (gọi tắt Dự án NSCL) 

Trong năm 2017, tiến hành khảo sát hiện trạng công nghệ và nhu cầu của đổi 

mới công nghệ của 211 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Dự án NSCL và vận động các doanh nghiệp 

tham gia Dự án NSCL. Kết quả: đã vận động 25 doanh nghiệp đăng ký tham gia và 

được phê duyệt hỗ trợ của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án NSCL. 

Đầu năm 2018, tổ chức đợt khảo sát 16 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ tại Quyết 

định số 09/BCĐUBND ngày 15/5/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án NSCL, tất 

cả doanh nghiệp đều đang chuẩn bị tiến hành các nội dung đã đăng ký. 

* Hoạt động đào tạo nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng 

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

(SMEDEC 2) tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn về năng suất chất lượng”, có 

20 học viên là đại diện các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham dự. 

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng - Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức:  

+ Lớp tập huấn “Nhận thức về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015”, 

có 33 học viên là đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh tham dự. 

+ Lớp đào tạo “Duy trì hiệu quả Hệ thống quản l  ý an toàn thực phẩm theo 

TCVN ISO 22000:2007”, có 56 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh tham 

dự. 

* Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
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Trong năm 2017, đã hỗ trợ cho 21/25 doanh nghiệp (04 doanh nghiệp không có 

chứng từ để hỗ trợ) với các nội dung xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố phù hợp quy 

định an toàn thực phẩm, công bố hợp quy, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng 

với tổng kinh phí 900.682.000 đồng. 

4.2. Hoạt động sở hữu trí tuệ 

Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại tỉnh Sóc Trăng chủ yếu căn cứ 

vào Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ KH&CN. Hiện 

nay, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

sở hữu trí tuệ áp dụng riêng cho tỉnh.  

Công tác tư vấn, hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. Năm 2017, Sở KH&CN đã hướng dẫn 45 tổ 

chức, cá nhân về xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Riêng 6 tháng năm 

2018 đã hướng dẫn 10 tổ chức/hộ kinh doanh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sửa đơn, gia 

hạn văn bằng. 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu công nghiệp cho các tổ 

chức cá nhân được quan tâm thực hiện tại địa phương. Tổ chức tập huấn tuyên truyền 

về sở hữu công nghiệp năm 2017 tại huyện Mỹ Xuyên và huyện Long Phú, có 45 đại 

biểu tham dự;  Hội thảo về đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển nhãn hiệu trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, có 50 đại biểu tham dự (trong đó 37 đại biểu là thành phần 

theo Hợp đồng với Ban Quản lý dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 13 đại 

biểu là thành phần do Sở mời thêm); lớp tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 

với đặc sản địa phương, có 46 đại biểu tham dự. 

Thực hiện Chỉ thị số 845/CT-TTg, ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp, Sở KH&CN đã đẩy 

mạnh các hoạt động phổ biến các văn bản; đăng các tin, bài có liên quan đến sở hữu 

trí tuệ trên Trang thông tin điện tử và tờ Thông tin KH&CN của Sở; công tác thanh 

tra, kiểm tra về sở hữu trí tuệ được tăng cường. Nhìn chung, hoạt động thanh tra, 

kiểm tra về sở hữu công nghiệp đã được các cơ quan chức năng có liên quan ở địa 

phương quan tâm và phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, xử lý kịp thời những trường 

hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

Cụ thể: 

- Xử lý việc cơ sở Hiệp Phong (98/06 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xâm phạm quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp 

“Bao gói đựng kẹo” của Công ty TNHH Sơn Hải (67/13 Phó Cơ Điều, Phường 3, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Kết quả, cơ sở Hiệp Phong buộc phải ngưng 

sử dụng và không được tiếp tục lưu thông trên thị trường đối với bao gói đựng kẹo 

nêu trên. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp 

đối với Công ty TNHH Phân bón Ba con cò Việt Pháp (Khóm 3, Phường 1, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), theo đơn đề nghị xử lý vi phạm hành chính của Công ty 

TNHH Hóa nông Lúa vàng (Lô M8, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương). Kết quả, Công ty TNHH Phân bón Ba con cò Việt Pháp 

buộc phải ngưng sử dụng và không được tiếp tục lưu thông trên thị trường đối với 
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kiểu dáng công nghiệp (bao bì phân bón) chứa dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty TNHH Hóa nông Lúa vàng. 

- Thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần 

Bioway Hitech (Lô Q1, đường N1, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng), theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm hành chính của Công ty 

TNHH Bioway - Organic 5C (34 Quốc lộ 1A, ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Kết quả, Đoàn Thanh tra đã phát hiện và tiến hành gửi 

mẫu bao bì phân bón (do Công ty Cổ phần Bioway Hitech đang sử dụng) mang dấu 

hiệu tương tự gây nhầm lẫn đối với các nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty TNHH 

Bioway - Organic 5C để giám định tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ. Sở KH&CN 

tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công 

ty Cổ phần Bioway Hitech ((Lô Q1, đường N1, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). 

- Tham gia Tổ công tác kiểm tra - xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (đối 

với nhãn hiệu) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Công Thương chủ trì, theo đơn 

khiếu nại của Văn phòng Luật sư A Hòa, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH 

Bột mì Đại Phong. Kết quả, Tổ kiểm tra thống nhất không tiến hành kiểm tra, xử lý 

vụ việc nêu trên; lý do: Đơn vị có hành vi xâm phạm hiện đã sử dụng bao bì có nhãn 

hiệu mới và tự thu hồi các sản phẩm mang nhãn hiệu cũ còn lưu thông trên thị trường 

(theo Kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 

01/CV-KTLN ngày 22/3/2017). 

Trong hoạt động phối hợp với Ban Quản lý dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, Sở KH&CN đã hướng dẫn và hỗ trợ phí, lệ phí cho 15 doanh nghiệp/hộ kinh 

doanh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước với tổng kinh phí thực hiện: 43.500.000 

đồng. 

4.3. Hoạt động Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng 

4.3.1. Công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng 

Hướng dẫn 15 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, 02 công ty và 01 đơn vị đăng ký 

sử dụng thêm mã số mã vạch với 129 mã vật phẩm (cho các sản phẩm: bánh phồng 

tôm, nước uống Linh chi đóng chai, hộp Trà túi lộc Linh chi, cà phê Nghĩa, bánh pía, 

bún gạo khô, bún tươi khô, nui, bánh tráng, hủ tiếu gạo, tinh dầu, bánh pía, bánh pía 

chay và bánh in…) và 01 mã thùng. 

Hướng dẫn Hộ kinh doanh cơ sở bảo tồn giống dược liệu Hòa An (Số 465/10, 

ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở tinh dầu sả, 

bưởi, khuynh diệp, tràm, bạc hà. 

Cấp 02 phiếu thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Xí nghiệp 

đông lạnh An Phú - Công ty Cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng (STAPIMEX) với 02 sản 

phẩm: 

- Tôm tươi đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5289:2006 - Thủy Sản đông 

lạnh – Yêu cầu vệ sinh. 

- Tôm thịt luộc chín đông lạnh phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5836-1994 - Tôm 

thịt luộc chín đông lạnh xuất khẩu. 
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*Về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) 

- Năm 2017, vận động 04 doanh nghiệp tham gia GTCLQG, có 02 DN đăng ký 

tham dự. Kết quả, 01 doanh nghiệp do mới thành lập không có đủ số liệu để viết báo 

cáo tham dự GTCLQG, 01 doanh nghiệp không đáp ứng các quy định tại Thông tư số 

17/2011/TT-BKHCN nên Hội đồng Sơ tuyển tỉnh Sóc Trăng đã gửi văn bản ngưng 

đánh giá hồ sơ. 

- Năm 2018, vận động 05 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc 

gia năm 2018, kết quả, có 03 doanh nghiệp gửi phiếu đăng ký tham dự (Công ty 

TNHH VLXD Vĩnh Thạnh Phát, Công ty TNHH MTV Trí Nông Việt Sóc Trăng, 

Công ty TNHH Bánh pía Lạp xưởng Hải Sơn). 

*Về hoạt động đánh giá kết quả thử nghiệm 

Đánh giá kết quả thử nghiệm 69 mẫu (59 mẫu phân bón, 01 mẫu đường dẻo 

hiệu Lập Hưng, 04 mẫu xăng RON 95, 03 mẫu xăng RON 92, 02 mẫu dầu DO 0,05 S). 

Kết quả: có 23 mẫu phân bón không đạt chất lượng theo quy định, 01 mẫu xăng RON 

95, 01 mẫu xăng RON 92 có trị số octan (RON) không phù hợp với quy định và 01 

mẫu đường dẻo có hàm lượng Sulfite (SO2) không phù hợp với mức công bố theo Hồ 

sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

4.3.2. Công tác quản lý đo lường 

Xác định sai số 05 đồng hồ nước lạnh và 04 công tơ điện của các cá nhân, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả: có 04 đồng hồ nước lạnh và 01 công tơ điện 

không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.  

Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động điểm kiểm định các huyện, thị xã và 

thành phố, hoán đổi 806 quả cân chuẩn M1. Kết quả: các Điểm kiểm định quản lý tem 

và quả cân chuẩn đáp ứng các yêu cầu 

Cử kiểm định viên hỗ trợ Điểm kiểm định cân thông dụng huyện Long Phú, 

kiểm định 185 cân đồng hồ lò xo. 

Tiếp Đoàn đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thí nghiệm 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005 tại Chi cục. Kết quả: có 03 điểm không 

phù hợp loại 2. Đã khắc phục xong các điểm không phù hợp, và được Văn phòng 

công nhận chất lượng công nhận. 

Tham gia Đoàn công tác liên ngành thực hiện dán tem, kẹp chì niêm phong 

đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14/4/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Kết quả, Đoàn đã thực hiện dán tem, kẹp chì niêm 

phong đồng hồ (công tơ) tổng tại 358 cơ sở, tổng số 1.312 cột đo. 

Phối hợp với Chi cục Thuế các huyện, thị xã thực hiện dán tem, kẹp chì niêm 

phong đồng hồ (công tơ) tổng do tem niêm phong bị rách tại 19 cơ sở kinh doanh 

xăng dầu với tổng số 54 cột đo. 
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4.3.3. Công tác TBT 

Cập nhật mới 125 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Rà soát loại bỏ 03 TCVN 

theo Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng số TCVN hiện đang lưu trữ 

tại Chi cục là 1.623.  

Cập nhật 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông đã 

ban hành: 

- QCVN 78:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường 

điện từ của các đài phát thanh, truyền hình; 

- QCVN 79:2014/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu 

truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 tại điểm thu. 

4.3.4. Hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Kiểm định 34.209 lượt phương tiện đo các loại (trong đó có 45 xitéc ô tô, 707 

quả cân F1, 09 quả cân F2, 190 quả cân M1, 46 Taximet của đơn vị ngoài tỉnh. 

Xây dựng Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài 

chính của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được phê duyệt 

theo Quyết định số 3327/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; giao quyền tự chủ và phân loại 

đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017-2019 đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. 

Ban hành đề án vị trí việc làm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 

Tổ chức 05 đợt đào tạo nội bộ có 26 lượt nhân viên tham dự. 

4.4. Kết quả triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Sở 

KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh đăng ký các hoạt động, nhiệm vụ sẽ triển khai 

để thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công văn số 1737/UBND-KT ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Đồng thời, ngày 30/3/2018, Sở đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy Sóc 

Trăng và các chuyên gia của Bộ KH&CN đến Sóc Trăng để trao đổi chuyên đề về 

cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 nhằm nâng cao nhận thức tầm nhìn chiến 

lược về tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho Lãnh đạo và cán bộ 

Đảng viên, với số lượng tham dự là 700 đại biểu. 

Nhằm trao đổi những thuận lợi, để chủ động nắm bắt cơ hội, đề ra các giải 

pháp thiết thực để nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 

cho tỉnh Sóc Trăng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tạo điều kiện cho các Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ KH&CN, công nghệ thông tin 



 11 

vào sản xuất, dịch vụ, Sở KH&CN đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Tăng 

cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Dự kiến Hội thảo này sẽ được tổ chức 

vào tháng 11/2018. 

4.5. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp 

 Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 

2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-

CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/02/2017 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến 

năm 2020.  

Nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh 

doanh, Sở KH&CN thường xuyên cập nhật các thông tin và cung cấp đầy đủ các hoạt 

động của ngành KH&CN trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; cung cấp 

thông tin, duy trì hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ 

quan. Năm 2017, Sở KH&CN đã hướng dẫn 100 tổ chức, cá nhân các nội dung liên 

quan đến sở hữu công nghiệp, tham gia dự án năng suất chất lượng, mã số mã vạch, 

thành lập doanh nghiệp KH&CN. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Sở KH&CN đã tư 

vấn hỗ trợ 20 tổ chức, cá nhân các nội dung liên quan đến sở hữu công nghiệp, mã số 

mã vạch. 

5. Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ 

Công tác tham mưu cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong 

y tế và Chứng chỉ nhân viên bức xạ được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2017, 

Sở KH&CN đã thẩm định hồ sơ, kiểm tra ngoại nghiệp và tham mưu Giám đốc Sở 

cấp mới và cấp 10 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (trong đó 

cấp mới: 04 giấy phép; cấp gia hạn: 06 giấy phép) và 08 Chứng chỉ nhân viên bức xạ. 

Sở KH&CN đang triển khai ứng dụng hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 3 trong công tác cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị 

X - quang chẩn đoán trong y tế) và Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Riêng 6 tháng năm 

2018, Sở đã cấp 03 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 

Công tác quản lý an toàn bức xạ được quan tâm. Sở KH&CN đã tăng cường 

phổ biến kiến thức pháp luật; hướng dẫn thực hiện khai báo, xin cấp phép phối hợp 

thanh tra, kiểm tra nên ý thức chấp hành các quy định về an toàn bức xạ của các cơ sở 

sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được nâng lên. Phòng đã tham mưu 

phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố - 

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân tổ chức Lớp đào tạo phổ biến kiến thức về an toàn 

bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ (51 đại biểu tham dự); Hội thảo góp ý Kế hoạch ứng 

phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (49 đại biểu tham dự).  

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến nay đã được phê duyệt tại Quyết định số 

509/QĐ-BKHCN ngày 14/3/2018 của Bộ KH&CN.  
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Công tác báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động an toàn bức xạ theo yêu cầu 

của các cơ quan chức năng được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. 

6. Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN 

Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ký Chương trình hợp tác với 

Trường Đại học Cần thơ giai đoạn 2018 - 2023 nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và 

đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng; nâng cao trình 

độ về chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ chuyên môn của tỉnh, trong đó ưu tiên lĩnh 

vực nông nghiệp theo hướng bền vững. 

Phối hợp với Sở KH&CN của 03 tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang để xây 

dựng Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 02/11/2017 Liên kết hoạt động nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau (Thực hiện Đề án liên 

kết phát triển bền vững Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau). 

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ 

KH&CN về phát triển KH&CN phục vụ sản xuất, kinh doanh cho địa phương. Buổi 

làm việc đã diễn ra thành công với sự tham dự của 65 đại biểu. Sau buổi làm việc, 

Đoàn công tác của Bộ KH&CN lưu ý tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm các vấn đề lớn là: 

(1) biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh nói riêng cũng như của toàn Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung; (2) để phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh không có con đường 

nào khác là đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của KH&CN trong tất cả các khâu của 

chuỗi giá trị sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất và sức 

cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế; (3) 

có cơ chế, giải pháp đẩy mạnh thực hiện đổi mới và chuyển giao công nghệ ở các 

doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh. Chú ý triển khai nhiệm vụ liên 

kết vùng và tăng cường chia sẻ thông tin KH&CN với các tỉnh trong vùng. Đồng 

thời, bố trí hiệu quả kinh phí sự nghiệp KH&CN theo hướng dẫn kế hoạch nhiệm vụ 

hàng năm của Bộ KH&CN. 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo 

“Du lịch Sóc Trăng - Tiềm năng và giải pháp phát triển”. Hội thảo đã diễn ra thành 

công với sự tham dự của 150 đại biểu. Khảo sát một số điểm du lịch của tỉnh Sóc 

Trăng, có 60 đại biểu tham dự. Kết quả, có 01 dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng 

mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn và sinh thái ngập 

nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” và 01 đề tài “Nâng cao 

năng lực cạnh tranh của du lịch sinh thái gắn với văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng” 

được triển khai thực hiện. 

Tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp 

hoạt động giữa Sở KH&CN và Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 

2020; phối hợp với Hội Nông dân thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động 

giữa Hội Nông dân và Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020; phối hợp 

với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình 

hợp tác giữa Sở KH&CN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng 

giai đoạn 2016 - 2020 và phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 
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Sóc Trăng thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020. 

Ngoài ra, một số Sở, ngành trên địa bàn tỉnh có phối hợp với các đơn vị khác 

để triển khai một số hoạt động hợp tác về KH&CN như:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Đại học Cần 

Thơ thực hiện dự án “Gieo trồng đa dạng - Thu hoạch an toàn (SDHS)”: triển khai 

trong vụ Xuân  Hè năm 2017 gồm mô hình vườn rau gia đình và 06 mô hình cây 

màu; phối hợp với Công ty Bayer thực hiện một bộ thí nghiệm về “Khảo nghiệm 9 

giống lúa lai trong vụ Hè Thu 2017 tại trại giống Long Phú”. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hợp tác với Công ty Quản lý Môi trường Biển 

Hàn Quốc thực hiện dự án Nghiên cứu hệ sinh thái biển, khảo sát và phân tích chất 

lượng nước tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam với nguồn vốn đối ứng dự án là 

180.000.000 đồng.  

- Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng phối hợp với Viện, Trường của 

Campuchia và Indonesia về trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

7. Hoạt động thông tin và thống kê KH&CN 

Công tác xuất bản tờ Thông tin KH&CN được thực hiện đều đặn: đã xuất bản 

03 số. Nhìn chung, nội dung các bài viết đã thể hiện đúng theo chủ đề của từng tờ 

Thông tin KH&CN; chất lượng bài viết và hình thức trình bày ngày càng được cải 

thiện; hình ảnh hoạt động KH&CN được đăng ngày càng phong phú hơn.  

Công tác biên tập; quản trị và cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử 

(www.sokhcn.soctrang.gov.vn) và Cổng thông tin giao dịch công nghệ, thiết bị 

(www.sttech.vn) của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng được thực hiện thường xuyên. 

Ngoài các bản tin, phóng sự, Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN của tỉnh qua các giai 

đoạn, Sở KH&CN còn cập nhật dữ liệu các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh đang thực 

hiện, đã nghiệm thu và được ứng dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh hằng năm.  

Công tác phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng trong thực hiện 

chuyên mục truyền hình Thông tin KH&CN được đảm bảo: đã thực hiện 12/12 

chuyên mục phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng. Thông qua các 

chuyên mục, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh đã từng bước nâng 

cao nhận thức về hoạt động KH&CN và thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực 

này. Ngoài ra, năm 2017 có 02 tin phóng sự về KH&CN; 01 chuyên mục truyền hình 

phối hợp với Ban chỉ đạo 389. Năm 2018 đã cập nhật 75 tin trên Trang thông tin điện 

tử của Sở KH&CN; thực hiện 03 chuyên mục truyền hình về KH&CN và 02 tin 

phóng sự. 

Công tác thống kê về KH&CN được triển khai chặt chẽ và báo cáo đúng quy 

định. Hàng năm, Sở KH&CN đều hướng dẫn các tổ chức trong tỉnh thực hiện chế độ 

báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN theo quy định; thực hiện đầy đủ Báo cáo các chỉ 

tiêu thống kê quốc gia thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở KH&CN gửi Cục Thống 

kê tỉnh Sóc Trăng và Báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN gửi Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia, theo yêu cầu của Bộ KH&CN. 

http://www.sokhcn.soctrang.gov.vn/
http://www.sttech.vn/
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8. Kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

Tổ chức Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 46 cơ quan hành chính 

nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2017 theo Quyết định số 07/QĐ-BCĐ ISO ngày 

07/6/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra hoạt động xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. Kết quả: 01 đơn vị không 

tiến hành kiểm tra do đơn vị không sắp xếp, chuẩn bị hồ sơ; 45 đơn vị có thực hiện 

việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

Tuy nhiên vẫn còn một số điểm lưu ý, Đoàn kiểm tra đề nghị khắc phục các điểm lưu 

ý.  

* Công tác triển khai Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/6/2016 của 

UBND tỉnh 

Tiếp tục triển khai việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 tại 32 UBND các xã, phường, thị trấn theo Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh triển khai vào hoạt động của UBND 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2017. 

Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 100% UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008, đạt được mục tiêu trên 70% đơn vị hành chính cấp xã được cấp chứng chỉ 

ISO theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. 

* Công tác đào tạo tập huấn 

Sở đã tổ chức các lớp đào tạo: 

- Nhận thức và chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008, có 100 đại biểu đại diện các Sở, ban ngành; Công an tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự. 

- Lớp đào tạo chuyên gia đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008, có 47 đại biểu đại diện các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tham dự. 

- Lớp đào tạo đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 cho 32 UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết 

quả: có 219 đại biểu đại diện UBND các xã, phường, thị trấn tham dự. 

9. Tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho 

KH&CN 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trại thực nghiệm công nghệ sinh học và 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Sóc Trăng được phê 

duyệt tại Quyết định số 1187/QĐHC-CTUBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh với thời gian thực hiện dự án năm 2015 - 2019. 
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Năm 2017, Sở KH&CN thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu, 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, các gói 

thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gồm: đấu thầu rộng rãi (01 gói thầu), chào hàng cạnh 

trạnh (01 gói thầu), chỉ định thầu(11 gói thầu). Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ 

định thầu chủ yếu có giá gói thầu phù hợp với hạn mức áp dụng chỉ định thầu theo 

quy định Điều 20 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tập trung chủ yếu vào các gói thầu tư vấn dưới 500 

triệu đồng. 

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu thầu đã thực hiện về cơ bản bảo đảm quy 

định về thông tin trong đấu thầu (đăng tải kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu trên 

Báo Đấu thầu). 

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo theo các quy định của pháp luật về đấu 

thầu, quy định của hồ sơ mời thầu được duyệt; Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu đã 

đảm bảo tư cách hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, có hồ sơ dự thầu 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và tài chính theo quy định của hồ sơ mời thầu. 

Các gói thầu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và kế hoạch 

được phê duyệt ở Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh. 

Hiện nay, Sở đang tiến hành triển khai các gói thầu tiếp theo nhằm đảm bảo thời gian 

hoàn thành dự án. 

10. Hoạt động của quỹ Phát triển KH&CN 

Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập phải có đủ các điều kiện như: Nhân 

lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật đảm bảo vận hành Quỹ; biên chế sự nghiệp được điều 

tiết trong phạm vi tổng biên chế sự nghiệp hiện có; Đảm bảo cơ cấu nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nước và các nguồn khác; Không làm tăng chi phí quản lý từ ngân sách 

nhà nước. 

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát 

triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh phải có Hội đồng quản lý 

Quỹ, Ban kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ làm việc chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm, Kế toán trưởng phải là chuyên trách. 

Căn cứ các quy định và tình hình thực tế về nguồn vốn, tổ chức, biên chế…, 

Hiện nay, tỉnh chưa thành lập Quỹ phát triển KH&CN. 

11. Công tác thanh tra KH&CN 

Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 và năm 2018, Sở đã thực hiện 

07 cuộc thanh tra và tiến hành thanh tra 98 cơ sở ở các lĩnh vực: tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa; an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu công 

nghiệp; nhãn sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và sở hữu công 

nghiệp đối với các sản phẩm buộc phải gắn dấu hợp quy; tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng xăng dầu và các quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; thanh 

tra, kiểm tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) tại 02 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ 
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Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

tỉnh Sóc Trăng). 

Tổng số cơ sở vi phạm là 14 cơ sở (trong đó, trong năm 2017: 01 cơ sở chuyển 

UBND tỉnh xử phạt với số tiền 220.000.000 đồng và 01 cơ sở đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Sở Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu và chỉ đạo Công an tỉnh điều tra nguồn xăng dầu của cơ sở). Sở đã ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở vi phạm còn lại với tổng số tiền là: 

259.235.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng) 

và truy thu phần thu lợi bất hợp pháp là: 8.984.893 đồng (Tám triệu chín trăm tám 

mươi bốn ngàn tám trăm chín mươi ba đồng); 01 cơ sở vi phạm đang trong thời gian 

xử lý. 

Tham gia Đoàn kiểm tra các cơ sơ kinh doanh mũ bảo hiểm do Phòng Cảnh sát 

kinh tế - Công an tỉnh Sóc Trăng chủ trì tiến hành kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh mũ 

bảo hiểm. Kết quả, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm có dấu hiệu xâm phạm quyền 

về sở hữu công nghiệp của Công ty TNHH thời trang Nón Sơn (có dấu hiệu giả mạo 

mũ bảo hiểm nhãn hiệu “Nón Sơn”). Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ số mũ 

bảo hiểm nêu trên để gửi giám định. Kết quả, 03 mẫu đều vi phạm và đã ra quyết 

định xử phạt đối với 03 cơ sở với tổng số tiền là 39.500.000 đồng (Ba mươi chín triệu 

năm trăm ngàn đồng). 

Tham gia đoàn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa tết Nguyên đán 

Mậu Tuất 2018 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng chủ trì. 

Đoàn kiểm tra đối với 21 cơ sở. Kết quả: một số cơ sở chưa xuất trình được giấy 

chứng nhận hợp quy của sản phẩm, hàng hóa đang kinh doanh (cơ sở kinh doanh lĩnh 

vực điện – điện tử), chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở, trang bị quả cân và 

chưa tự kiểm tra cân định kỳ (cơ sở kinh doanh vàng trang sức). Đoàn kiểm tra nhắc 

nhở và yêu cầu các cơ sở phải thực hiện đúng quy định. 

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh công tác quản 

lý về lĩnh vực KH&CN trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã cơ bản hoàn 

thành kế hoạch đề ra. 

Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN đã từng bước được đổi mới, khắc 

phục những hạn chế, nâng dần chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện 

các đề tài, dự án được thực hiện thường xuyên, công chức được phân công theo dõi 

các đề tài, dự án chủ động hơn trong công tác quản lý, đã góp phần chấn chỉnh việc 

chấp hành các quy định trong lĩnh vực KH&CN. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực 

Hội đồng KH&CN tỉnh.  

Hoạt động KH&CN đã đóng góp một phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Những năm gần đây, ngành KH&CN đã chú trọng thúc đẩy ứng dụng tiến bộ 

KH&CN vào sản xuất và đời sống. Phần lớn kết quả của các đề tài, dự án đã được 

ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất. Các địa phương đã từng bước tổ chức triển khai, 

ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án vào thực tế sản xuất ở địa 

phương; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu 
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nhập cho người dân. Từng bước nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, thu hút 

nông dân tham gia vào các chương trình áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất 

hợp lý, hiệu quả trong quá trình sản xuất và chuyển đổi cơ cấu sản xuất.  

Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động 

KH&CN luôn được tỉnh quan tâm, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý KH&CN kịp thời, giúp cho công tác quản lý được thuận lợi hơn. 

Phần lớn các cơ sở kinh doanh am hiểu về quy định của pháp luật nên chấp 

hành tốt, kinh doanh những mặt hàng có công bố hợp chuẩn, hợp quy, thực hiện đúng 

theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên ở lĩnh vực kinh doanh điện - điện tử, còn một 

vài cơ sở vi phạm như kinh doanh hàng hóa không có dấu hợp quy, không ghi nhãn 

hàng hóa…, các cơ sở vi phạm hầu hết là ở các huyện chưa tìm hiểu các quy định 

pháp luật về lĩnh vực kinh doanh của mình. Về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vẫn còn 

vi phạm nhiều, chủ yếu là vi phạm về đo lường và chất lượng. 

Các cơ sở sử dụng X-quang trong y tế đã nhận thức được tầm quan trọng của 

việc sử dụng X-quang trong chẩn đoán y tế nên đã chấp hành tốt, đúng theo quy định 

của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. 

Qua công tác thanh tra đã tuyên truyền, nhắc nhở các nhà sản xuất, kinh doanh 

ý thức chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các cơ sở 

X-quang chấp hành tốt các quy định về an toàn bức xạ; các cơ sở kinh doanh xăng 

dầu chấp hành tốt về Luật Đo lường… góp phần tăng cường công tác quản lý nhà 

nước ở địa phương về các lĩnh vực này. Qua đó, còn góp phần bảo vệ quyền và lợi 

ích chính đáng của người tiêu dùng, của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. 

2. Tồn tại, bất cập 

Hàng năm, số lượng các nhiệm vụ đề xuất từ các sở, ngành còn rất ít. Một số ít 

nhiệm vụ KH&CN được triển khai chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. 

Hoạt động quản lý KH&CN cấp cơ sở có tiến triển nhưng vẫn còn một số hạn 

chế nhất định, chưa đồng đều ở các địa phương và các ngành. Một số Hội đồng 

KH&CN cấp cơ sở chưa thực hiện hết vai trò tư vấn cho Chủ tịch UBND cấp huyện, 

Thủ trưởng đơn vị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn, đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời 

sống. 

Mặc dù, Sở KH&CN đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến 

việc đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thông 

qua các kênh như: các Hội nghị phổ biến về các văn bản trong lĩnh vực KH&CN; phổ 

biến thông tin trên Trang thông tin điện tử và Tờ thông tin KH&CN của Sở 

KH&CN;... Tuy nhiên, đến nay chỉ có 02 công ty đăng ký chứng nhận doanh nghiệp 

KH&CN. 

Về hoạt động của Trung tâm Ứng Dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng (Trung tâm) gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện tự chủ hoàn toàn 

theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. Theo khoản 4 

Điều 6 của Thông tu 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính thì Tổ chức 

Khoa học và Công nghệ công lập tự đảm bảo kinh phí tiền lương, tiền công và các 
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khoản đóng góp theo lương thực hiện nhiệm vụ nên Trung tâm gặp khó khăn về chi 

phí trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên. Đến nay, tất cả cán bộ công nhân viên 

của Trung tâm chưa được nhận lương từ tháng 01/2018 đến thời điểm hiện tại do 

nguồn thu dịch vụ không đủ để chi trả. 

B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN 

NĂM 2019 

I. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch 

1. Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN Quốc gia  

Theo dõi tiến độ thực hiện dự án “Tận dụng phế phẩm nông nghiệp (cùi bắp, 

rơm rạ) để phát triển nghề trồng nấm bào ngư (Pleurotus sp.) ở tỉnh Sóc Trăng” thuộc 

Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” và 

dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trứng bào xác Artemia Vĩnh 

Châu của tỉnh Sóc Trăng” thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020. 

Phối hợp với Viện Ứng dụng Công nghệ xây dựng và triển khai một số nhiệm 

vụ KH&CN thuộc các Chương trình KH&CN quốc gia. 

Theo dõi việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình KH&CN quốc gia. 

1.2. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các đề tài, dự án. 

Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào 

sản xuất và đời sống, tập trung vào một số nội dung sau: 

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi mới có 

năng suất và chất lượng cao, có khả năng thích ứng cao với điều kiện biến đổi khí hậu 

và đảm bảo thị trường tiêu thụ. Ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế biển và ven 

biển; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề ở nông thôn, xây 

dựng nông thôn mới.  

- Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản 

theo chuỗi giá trị đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương. 

- Nghiên cứu đổi mới công nghệ theo hướng tiếp cận các thành tựu của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư để sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng hoặc sử 

dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm. 

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình khai thác, phát triển các loại hình du lịch 

để phát huy lợi thế các sản phẩm du lịch của tỉnh Sóc Trăng.  

1.3. Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

Tiếp tục nắm thông tin về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở. 
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Tiếp tục hướng dẫn các sở, ngành thành lập, củng cố hoạt động của Hội đồng 

KH&CN cấp cơ sở, ban hành, chỉnh sửa, bổ sung quy chế hoạt động nhằm phát huy 

tốt hơn nữa vai trò của Hội đồng KH&CN cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các sở, ngành. 

Từng bước hướng dẫn các sở, ngành tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở, tỉnh, từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN, sự nghiệp kinh tế và nguồn 

kinh phí khác. Trong đó, chú trọng việc xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN 

có tính ứng dụng cao; ứng dụng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN cấp 

cơ sở, tỉnh, bộ đã được nghiệm thu và nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN có 

hiệu quả vào công tác chuyên môn của ngành, sản xuất ở địa phương. 

1.4. Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN 

Tiếp nhận các hồ sơ và dự thảo giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN. 

2. Xây dựng kế hoạch các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước về 

KH&CN  

2.1. Công tác quản lý công nghệ; cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp 

KH&CN và cấp giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức KH&CN 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chuyển 

giao công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN.  

Hướng dẫn việc lập và tổ chức thẩm tra, đăng ký Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ. 

Thẩm định hồ sơ và dự thảo giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, giấy 

chứng nhận hoạt động của tổ chức KH&CN và giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng 

chuyển giao công nghệ. 

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 

KH&CN; tình hình hoạt động của các tổ chức KH&CN đã được cấp Giấy chứng 

nhận. 

2.2. Hợp tác về KH&CN 

Tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ với các Sở KH&CN thuộc các tỉnh khác trong nước. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng và triển khai 

các chương trình phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến 

hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. 

Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN với Ban 

Dân tộc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng. 

2.3. Công tác quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 

2.3.1. Công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng  
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Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, hồ sơ công bố sản 

phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn. 

Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký sử dụng mã số mã vạch. 

Đánh giá kết quả thử nghiệm theo yêu cầu. 

Triển khai các hoạt động GTCLQG năm 2019: Dự kiến vận động 02 doanh 

nghiệp tham gia, thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2019 và tổ chức họp 

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 (Quý I, II, III/2019). 

Cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động TBT. 

Duy trì việc bảo quản, vận hành thiết bị đo chữ đường, máy đo chỉ số octane. 

2.3.2. Công tác quản lý đo lường 

Hỗ trợ các Điểm Kiểm định cân thông dụng kiểm định tại các chợ huyện, thị 

xã và thành phố, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đo lường ở địa 

phương. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và hoán đổi quả cân chuẩn M1 

tại các Điểm kiểm định cân thông dụng (quý III, IV/2019). 

Phối hợp Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tiếp tục duy trì thực hiện việc dán tem, 

niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh 

doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Thường xuyên bảo quản, bảo trì thiết bị chuẩn và kiểm định đúng theo  

quy định. 

2.3.3. Hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

2.3.3.1. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn 

Hiệu chuẩn định kỳ 662 quả cân chuẩn của Trung tâm phục vụ công tác kiểm 

định phương tiện đo và kiểm định 20.000 lượt phương tiện đo các loại. (Phụ lục II). 

Thực hiện kiểm định định kỳ cột đo xăng dầu, cân kỹ thuật tại các huyện, thị 

xã và thành phố. 

Kiểm định huyết áp kế, phương tiện đo điện tim tại các Bệnh viện, Trung tâm y 

tế các huyện, thị xã và thành phố. 

Kiểm định đối chứng công tơ điện của Công ty Điện lực Sóc Trăng. 

Thực hiện sữa chữa, mua bán các loại phương tiện đo, chuẩn đo lường.  

Duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm 

theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. 

2.3.3.2. Hoạt động tư vấn, đánh giá 

Cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

theo yêu cầu của khách hàng: xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy, ứng 

dụng kỹ thuật mã số, mã vạch. 

Đánh giá kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của 

khách hàng. 
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2.4. Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Tư vấn, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân có yêu cầu đăng ký bảo hộ các đối 

tượng sở hữu công nghiệp. Vận động doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ có lợi thế. 

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để cải tiến hình thức và nội 

dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu công nghiệp. 

Cập nhật cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp của tỉnh trên Thư viện số về sở 

hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 845/CT-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp; tham gia 

công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các trường hợp xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp. 

 

Phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược 

Phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện dự án Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh 

Châu” cho sản phẩm Artemia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016 - 2020. 

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị; hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 2019. 

Xây dựng Quy định về hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công 

nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp 

cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Vận động và hướng dẫn các tổ chức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho một 

số sản phẩm nông sản của tỉnh. 

2.5. Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ 

Tiếp nhận, cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế, 

Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế theo quy định.  

Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ tại 

các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực an toàn bức xạ; tổ chức tập huấn về an toàn bức xạ cho các cơ sở sử dụng 

thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế. 

Tham mưu tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó sự cố bức xạ thuộc Kế hoạch ứng 

phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2.6. Công tác thông tin và thống kê về KH&CN 

Xuất bản tờ Thông tin KH&CN: 02 số/năm; chú trọng cải tiến hình thức, nội 

dung và chất lượng bài viết. 

Thực hiện Chuyên mục truyền hình Thông tin KH&CN: 04 kỳ/năm. 
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Xây dựng Báo cáo các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm 

của Sở năm 2018, gửi Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng theo quy định. 

Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về 

KH&CN; xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN của tỉnh năm 2018, gửi 

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia theo quy định. 

Thực hiện các cuộc điều tra thống kê về KH&CN theo quy định và hướng dẫn 

của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (nếu có). 

Quản trị và cập nhật Trang thông tin điện tử (www.sokhcn.soctrang.gov.vn) và 

Cổng thông tin giao dịch công nghệ, thiết bị (www.sttech.vn) của Sở KH&CN tỉnh 

Sóc Trăng. 

Xử lý, cập nhật cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả 

nghiên cứu/ứng dụng kết quả nghiên cứu. 

 

2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoa học và công nghệ 

2.7.1. Công tác thanh tra 

- Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn sản phẩm hàng hóa. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nhãn sản phẩm hàng hóa đối với các sản 

phẩm buộc phải gắn dấu hợp quy. 

- Lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân. 

- Lĩnh vực đề tài, dự án. 

- Lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

- Lĩnh vực khác thuộc ngành quản lý. 

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra hành chính và việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN tại 02 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc 

Trăng). 

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu. 

2.7.2. Công tác phối hợp kiểm tra 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra khi có yêu cầu của các cơ 

quan khác. 

2.8. Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước 

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019; Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn 

nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001 cho các cơ quan hành chính nhà nước. 

2.9. Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” 

http://www.sokhcn.soctrang.gov.vn/
http://www.sttech.vn/
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Tiếp tục tham mưu cho thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dự án “Nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” theo 

đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

2.10. Công tác khác 

Triển khai Đề án Khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020 

tầm nhìn đến năm 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Sở KH&CN. 

Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Chú trọng kết nối doanh nghiệp với các chương trình KH&CN quốc gia, cấp Bộ; các 

chương trình tài trợ của nước ngoài. 

3. Kế hoạch thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho 

KH&CN 

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trại thực 

nghiệm công nghệ sinh học và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, tỉnh Sóc 

Trăng (11.940 triệu đồng). 

Dự kiến thực hiện các dự án mới: 

3.1. Công trình Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (7.500 

triệu đồng). 

3.2. Đầu tư trang thiết bị Trại thực nghiệm công nghệ sinh học và Trung tâm 

Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, tỉnh Sóc Trăng (2.600 triệu đồng). 

3.3. Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(1.200 triệu đồng). 

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN năm 2019  

Dự kiến kinh phí năm 2019:  44.410 triệu đồng. 

Trong đó: (Kèm phụ lục 2 - Biểu TK4-2) 

- Chi cho đầu tư phát triển KH&CN:  23.240 triệu đồng. 

- Chi cho sự nghiệp KH&CN:  21.170 triệu đồng. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN; 

- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; 

- Vụ Phát triển KH&CN địa phương; 

- Tỉnh ủy; UBND tỉnh; 

- Đ/c Ngô Hùng - PCT. UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Sở Tài chính; 

- BGĐ Sở (gửi file); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (gửi file); 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 


