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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

 

 

Ngày 31/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản số 683/BKHCN-

KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023; 

Để tổ chức xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023 của tỉnh, đảm bảo yêu cầu 

chất lượng, bao quát được toàn diện hoạt động khoa học và công nghệ tại địa 

phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện trong lĩnh vực KH&CN năm 2022 

a) Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Đánh giá kết quả nổi bật của các hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ sản 

xuất, kinh doanh trong từng lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Sở hữu 

trí tuệ, Năng lượng nguyên tử; Tình hình hợp tác và hội nhập quốc tế; Đánh giá, 

thẩm định và Giám định công nghệ; Phát triển doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, thị trường khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 

Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; Hợp tác và hội nhập quốc tế về 

khoa học và công nghệ vv… 

- Kết quả thực hiện các cơ chế và chính sách quản lý khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo; việc triển khai cơ chế tự chủ của Tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập... 

b) Sở Tài chính: Báo cáo tình hình phân bổ và đánh giá kết quả thực hiện 

dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ trong 6 tháng đầu năm 

2022, ước thực hiện đến hết tháng 12 năm 2022; 



c) Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Tài chính: Báo cáo chi tiết tình hình phân 

bổ dự toán (chú ý nêu rõ kinh phí phân bổ đầu tư trực tiếp cho khoa học và công 

nghệ so với tổng kinh phí được Trung ương cân đối), tình hình giải ngân, hiệu 

quả đầu tư v.v… đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ tăng 

cường năng lực hỗ trợ nghiên cứu và nâng cấp trang thiết bị cho các phòng thí 

nghiệm có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc kinh phí đầu 

tư phát triển cho khoa học và công nghệ để làm căn cứ khẳng định sự cần thiết 

phải tiếp tục thực hiện hoặc có chủ trương đầu tư cho các nhiệm vụ mới giai 

đoạn 2021-2025.  

d) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung triển khai có liên quan đến 

ngành, đơn vị, địa phương mình để báo cáo đánh giá tình hình thực hiện những 

khó khăn, tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và kiến nghị với Bộ Khoa học và 

Công nghệ đối với những nội dung sau: 

- Tình hình thực hiện các cơ chế và chính sách quản lý khoa học, công 

nghệ & Đổi mới sáng tạo (Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà 

nước, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về quy 

định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của tổ chức công lập để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển 

khai thực hiện, v.v…). 

- Kết quả nổi bật của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, tác động của các kết quả nghiên cứu, 

ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào đời sống, nâng cao trình độ và năng 

lực công nghệ sản xuất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của ngành hoặc địa 

phương, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

thể hiện bằng giá trị khoa học và giá trị thực tế như doanh thu, lợi nhuận, bảo 

vệ môi trường...). 

- Kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở (tập trung vào đóng góp của  nhiệm vụ đối 

với sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương); tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (theo ba 

trục sản phẩm: Sản phẩm quốc gia, Sản phẩm chủ lực địa phương, Sản phẩm 

OCOP) để nâng cao chất lượng và giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh; 

những tồn tại, bất cập và đề xuất khắc phục. 

- Tình hình và kết quả thực hiện việc xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn -  

quy chuẩn kỹ thuật và tác động của việc thực hiện các tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ 

thuật, các quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa đến sản xuất, kinh 

doanh, xuất nhập khẩu v.v… 



- Tình hình xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ 

và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đề xuất định hướng ưu 

tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng làm chủ, sáng tạo công nghệ 

trong nước. 

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2023 

a) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh chủ động chuẩn bị các dự án sử dụng kinh 

phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ để xây dựng và phát triển tiềm 

lực khoa học và công nghệ ở địa phương (chuẩn bị chủ trương đầu tư, mục tiêu, 

quy mô và nội dung đầu tư...). 

b) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung triển khai có liên quan đến 

ngành, đơn vị, địa phương mình, thực hiện các nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023. 

- Đề xuất tổng mức kinh phí và cơ cấu kinh phí cho hoạt động khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023. 

- Đề xuất thực hiện nhiệm vụ cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo năm 2023. 

Báo cáo đánh giá tinh hình thực hiện và đề xuất kiến nghị của các cơ 

quan, đơn vị (theo các hướng dẫn chi tiết như trên), đề nghị gửi về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) chậm nhất đến ngày 

20/5/2022, để tổng hợp, xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận, 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

(Gửi kèm Công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022  

của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Phụ lục) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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