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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Số:           /BC-SKHCN  Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

BÁO CÁO 

Hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020 và  

phƣơng hƣớng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 

 

Thực hiện công văn số 3022-CV/BTGTU ngày 29/5/2020 v/v xây dựng báo 

cáo phục vụ giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác tham mƣu  

Tham mưu UBND tỉnh Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 13/5/2020 trình 

HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức 

chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. 

2. Công tác quản lý khoa học, SHTT, sáng kiến 

- Tổ chức 05 Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2020, kết 

quả đã tuyển chọn được 04 nhiệm vụ đạt yêu cầu triển khai. 

- Tổ chức Hội đồng tư vấn 01 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Nông 

thôn miền núi giai đoạn 2016-2025; tổ chức thẩm định kinh phí 03 ĐTDA, nghiệm 

thu kết quả 02 đề tài; hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị ký hợp đồng: 02 đề tài, dự án. 

- Hướng dẫn 21 trường hợp về sở hữu công nghiệp. Tiếp nhận 88 hồ sơ sáng 

kiến; chủ trì tổ chức họp 07 đợt Hội đồng sáng kiến tỉnh họp xét, kết quả có 67/88 

sáng kiến xếp loại đạt có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. Tham gia 16 Hội đồng xét sáng 

kiến ngành Giáo dục và Đào tạo. 

3. Công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ 

- Ban hành 22 văn bản góp ý về công nghệ các dự án đầu tư; cấp 01 GCN đăng 

ký chuyển giao công nghệ; tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ 02 hồ sơ 

dự án đầu tư về xử lý chất thải của Công ty TNHH Nhật Minh; và Liên danh Công 

ty CP phát triển ĐTXD Việt Nam và Công ty CP môi trường xanh Seraphin.  

- Tiếp tục tổng hợp ý kiến các sở ngành, địa phương góp ý dự thảo Kế hoạch 

diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh. Tiến hành thẩm định, cấp 

phép sử dụng 14 thiết bị X-quang; cấp 3 Chứng chỉ nhân viên bức xạ; ban hành 02 

Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cơ sở. Kiểm định 13 máy X-

quang y tế, kiểm xạ 23 khu vực làm việc đặt thiết bị X-quang; cung cấp 77 liều kế cá 

nhân cho nhân viên bức xạ. 

4. Công tác tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng 

- Kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 đối với 44 hồ sơ đăng ký. 

- Tham mưu UBND tỉnh góp ý Khung chương trình bảo đảm đo lường tại 

doanh nghiệp; tiếp nhận xử lý 08 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng 
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quốc gia năm 2020. Cập nhật 658 tin cảnh báo về TBT từ các nước thành viên WTO 

và đăng tải 50 tin liên quan về TBT và TCĐLCL lên website. 

- Hoạt động dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL: Kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn 

9.241 phương tiện đo, thiết bị các loại. Thu dịch vụ đạt 2.836 triệu đồng (57% kế 

hoạch năm). 

5. Hoạt động thông tin, ứng dụng KH&CN 

- Hoạt động thông tin tuyên truyền: Phát hành 04 bản tin KH&CN hàng tháng 

và 2 số Đặc san quý (Tổng số lũy kế phát hành là 33.300 cuốn). Tổ chức 03 lớp tập 

huấn về kỹ năng tin học và thông tin KH&CN cho cán bộ Hội Nông dân huyện, 01 

báo cáo chuyên đề cho Hội Nông dân huyện Côn Đảo. Tiếp tục phối hợp chuẩn bị 

Hội thảo khoa học Quốc tế về “Bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững hệ sinh thái 

ven biển tỉnh BR-VT” và Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chủ 

chốt của cuộc CMCN 4.0”. Làm việc với lãnh đạo Bộ và các cơ quan thuộc Bộ 

KH&CN để thống nhất nội dung và quy mô sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ 

(Techconnect) năm 2020 tại tỉnh. 

- Hoạt động ứng dụng KH&CN: Đã thẩm định thuyết minh 10 nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng, cho ý kiến để hoàn thiện 06 nhiệm vụ. 

- Quản lý Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh: Duyệt thành công 44 gian 

hàng và 475 sản phẩm chào mua/bán trên Sàn. Tiến hành 217 lượt thông tin hỗ trợ 

khách hàng với nhiều hình thức (trực tuyến, điện thoại, email... ). 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Hoàn thành 02 đợt kiểm tra nhà nước về quy định điều kiện hoạt động kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử  nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo chỉ đạo của 

Tổng cục TCĐLCL (từ ngày 18/5 – 15/6/2020, hiện đang tổng hợp số liệu kết quả).  

Tổ chức đợt thanh tra về lĩnh vực TCĐLCL xăng dầu (đang tiến hành, chưa có 

số liệu tổng hợp). Tiến hành xác minh giải quyết 03 đơn khiếu nại về sở hữu trí tuệ. 

7. Các nhiệm vụ trọng tâm khác 

 * Công tác ISO hành chính công: Hướng dẫn các sở ngành, UBND cấp 

huyện, cấp xã  thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm. 

 * Chƣơng trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp:  

 - Tổ chức 02 đợt Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí của 18 DN 

đăng ký. Kết quả tham mưu  UBND tỉnh phê duyệt đợt 1/2020 hỗ trợ 8/9 DN với số 

tiền 194 triệu đồng (kinh phí đối ứng của DN là 7,82 tỷ đồng); kết quả xét đợt 

2/2020 có 9/9 DN được xét với kinh phí đề nghị hỗ trợ là 309,4 triệu đồng (Kinh phí 

đối ứng của DN là 483,9 triệu đồng). 

 - Xây dựng kế hoạch tổng kết Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai 

đoạn 2014-2020 và dự thảo kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025. 

 * Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:  

 Hoàn thành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 

năm 2025; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

và khởi nghiệp tỉnh BR-VT. Chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo về các giải pháp 

đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để góp ý dự thảo 
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Báo cáo chính trị trình ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Tiếp nhận 05 đơn đăng ký 

tham gia Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

 * Nhiệm vụ thuộc Chƣơng trình đào tạo 1.000 doanh nhân: Tổ chức đấu 

thầu lại qua mạng đối với gói thầu tổ chức thí điểm 02 lớp Quản trị doanh nghiệp 

toàn diện, chuyên nghiệp. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn 

đến thay đổi quy mô tổ chức lớp phải hủy bỏ và làm thủ tục đấu thầu lại. 

 * Đề án truy xuất nguồn gốc: Xây dựng gửi Sở tài chính thẩm định dự toán 

kinh phí thực hiện Kế hoạch “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT” đã được UBND tỉnh ban hành. 

* Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng (QCKTĐP): Chờ ý kiến của 

Sở NN&PTNT về văn bản của Bộ NN&PTNT góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về nuôi cá lồng bè cửa sông tỉnh BR-VT. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dung cho mục đích sinh 

hoạt, qua đó hướng dẫn Sở Y tế triển khai thực hiện xây dựng quy chuẩn. 

* Về xây dựng cơ bản, phát triển tiềm lực KH&CN 

- Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Dự án Khu hải dương học (Khu 

KH&CN biển cầu Cỏ May). 

- Phối hợp UBND huyện Côn Đảo để đánh giá lại hiệu quả và nhu cầu thực tế 

của của UBND huyện đối với dự án nhằm hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Trạm ứng dụng chuyển giao công nghệ Côn Đảo. 

* Tình hình triển khai 03 dự án thí điểm cấp bách, nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống ngƣời dân đƣợc giao: 

- Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng 

Rip tại khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu”: Hoàn thành và thông qua Hội đồng 

đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ. Tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu thực tế trong mùa 

mưa bão năm 2020 vào cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá. 

- Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và 

đê biển”: Tổ chức báo cáo tiến độ và nghiệm thu khối lượng hoàn thành GĐ1: Lắp 

đặt cấu kiện bảo vệ 100 m bờ sông Dinh (khu vực Bến Súc gần cầu Cỏ May). Dự 

kiến báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2020 (Do phải gia hạn 03 tháng bởi ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19). 

- Dự án thí điểm ứng dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống 

sét tại bãi biển thành phố Vũng Tàu”: Đã hoàn hành công tác xây lắp, chế tạo đưa 

vào vận hành thử nghiệm 4 trạm cảnh báo sớm và 10 mô hình chống sét tại khu vực 

Bãi Sau - Vũng Tàu. Dự kiến tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ sau 

khi kết thúc giai đoạn quan trắc số liệu trong 2 mùa mưa và báo cáo UBND tỉnh 

trong tháng 8/2020. 

6. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở KH&CN tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ 

trọng tâm, đối với các nhiệm vụ bị chậm trễ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

đến nay đã cơ bản triển khai kịp tiến độ đề ra. Nhìn chung, các nhiệm vụ trọng tâm 

đã cơ bản đạt tiến độ như: Công tác tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định nội dung, mức chi từ NSNN để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT đến năm 2025, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm 

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh BR-VT. Công tác tuyển chọn nhiệm vụ 
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KH&CN năm 2020 cơ bản được đẩy nhanh; công tác thẩm định, góp ý công nghệ 

các dự án đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu; công tác thông tin, tuyên truyền KH&CN 

được đảm bảo; Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tiếp tục hỗ trợ tích cực nhu cầu 

kết nối, tăng số lượng giao dịch sản phẩm chào mua/bán. Chương trình KH&CN hỗ 

trợ doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả.  

 Tuy nhiên, một số nhiệm vụ có mặt còn chậm liên quan đến vấn đề phối hợp 

như về nội dung, quy mô sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh 

(Techconnect); về kinh phí thực hiện Kế hoạch “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT”; về xây dựng Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về nuôi cá lồng bè cửa sông tỉnh BR-VT và vấn đề liên quan đến 

hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trạm ứng dụng chuyển giao 

công nghệ Côn Đảo. 

 II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6T CUỐI NĂM 2020 

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tậm như sau: 

1. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ KH&CN tổ chức thành công sự kiện kết 

nối cung - cầu công nghệ (Techconnect) tại tỉnh BR-VT năm 2020. 

2. Công tác quản lý khoa học, sáng kiến: Tổ chức 09 hội đồng tư vấn xác định 

nhiệm vụ KH&CN kế hoạch năm 2021; thẩm định kinh phí 5 ĐTDA, nghiệm thu 01 

đề tài, ký hợp đồng 04 ĐTDA, kiểm tra tiến độ 10 ĐTDA đến hạn. Tổ chức kịp thời 

Hội đồng sáng kiến tỉnh để đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 

phục vụ thi đua khen thưởng của tỉnh.  

3. Quản lý công nghệ và an toàn bức xạ: Kịp thời tổ chức thẩm định, đánh giá 

và góp ý về công nghệ các dự án đầu tư theo đề nghị của các ngành. Tham mưu 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp 

tỉnh năm 2020.  

4. Hoạt động thông tin KH&CN: Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức 

thành công Hội thảo Quốc tế về “Bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững hệ sinh 

thái ven biển” và Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chủ chốt của 

cuộc CMCN 4.0”. Tiếp tục tăng cường hoạt động Sàn giao dịch công nghệ trực 

tuyến của tỉnh phục vụ kết nối cung – cầu công nghệ, tăng giao dịch sản phẩm chào 

mua/bán. 

5. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST: Tham mưu UBND 

tỉnh tổng kết Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020. Tổ 

chức Hội thảo về các giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

6. Tiếp tục hoàn thiện trình UBND tỉnh thông qua Dự án Khu KH&CN biển và 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trạm ứng dụng chuyển giao công nghệ Côn Đảo. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Ban TGTU (để B/c);       

- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê tỉnh;  

- Sở KH&CN các tỉnh/thành ĐNB (web); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị (eOffice);                                   

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thanh Quang 
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