UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA - VUNG TAU

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S&2I457QD-LTBND

Ba Rja - Ving Tàu, ngày O2/thang R nãm 2017

QUYET DJNH
Ban hành K hoch thirc hin Nghj quyt Ban Thu'öng vi Tinh üy
v phát trin khoa h9c và cong ngh t'nh Ba RIa — Vüng Tàu
dn nãm 2020, djnh htr&ng dn nàm 2025
UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A - VUNG TAU
Can c1r Lu.t To chrc chInh quyn dja phirang ngây 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Nghj quyêt so 05-NQ/TU ngày 11 tháng 7 näm 2017 cüa Ban
Thumg vv Tinh üy Ba Rja — Vüng Thu ye phát trin khoa h9c và cong ngh tinh
Ba Rja — Vüng Thu dn näm 2020, djnh hi.thng dn näm 2025;
Theo d nghj cüa Giám dc S Khoa h9c và COng ngh tai Th trInh so
.75./TTr-SKHCN ngày'L( tháng 07 näm 2017 v vic ban hành K hotch thc
hin Nghj quyt Ban Thung vi Tinh üy v phát trin khoa h9c vâ cong ngh
tinh Ba Rja — Vüng Thu dn näm 2020, djnh hu&ng dn näm 2025,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hotch thirc hin Nghj
quyêt Ban Thung vi Tinh üy ye phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja
— Vüng Tàu den näm 2020, djnh huOng den näm 2025.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k.
J3iu 3. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám d6c Sâ Khoa h9c
và Cong ngh, Thu tnr&ng các sâ, ban, ngành thuc tinh, Chu tjch Uy ban nhân
dan các huyn, thành phô và Thu tnr&ng các ca quan, dan vj có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhân:
- Ban Thi.ràng vi Tinh üy (d b/c);
- Thtxông tri,rc HDND tinh (d b/c);
- Chü tjch, PCT và các thành viên UBND tinh;
- Nhu diêu 3;
- Liru: VT, SKHCN(2)—
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NHAN DAN
A — VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tur do — Hnh phüc

KE HOACH
Thirc hin Nghj quyêt Ban Thu'o'ng vti Tinh üy
ye phat trien khoa hQc va cong nghç tinh Ba R!a — Vung Tau
den nãm 2020, djnh hir&ng dn nãm 2025
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(Ban hành kern theo Quyé't djnh so' 2A45/QD-UBND
ngày d2/tháng 8 nárn 2017 cza Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja — Ving Tàu)

Thirc hin Nghj quy& s 05-NQ/TU ngày 11 tháng 7 näm 2017 cüa Ban
Thithng vii Tinh Uy v phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — Vüng
Thu dn näm 2020, djnh hung dn nàm 2025,
Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VQng Tàu ban hành K hoach thrc hin
vâi các ni dung cii th nhu sau:
I. MJC IMCH, YEU CAU
1. Miic dich
- Quán trit, triên khai có hiu qua các mvc tiêu, nhim viii, giài pháp d ra
trong Nghj quyêt so 05-NQ/TU ngày 11 tháng 7 11am 2017 cüa Ban Thumg v11
Tinh ày ye phát triên khoa h9c và cOng ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu dn näm
2020, djnh huóng den näm 2025, tao sr chuyên biên manh me trong nhn thüc
và barth dng cUa các cp chInh quyn, doanh nghip và các t chüc khoa h9c
và cong ngh trén dja bàn tinh.
- Xác dnh nhim vii, giâi pháp các cp, các ngành trong tinh cn t chirc
thirc hin hoc phi hçp triên khai, kt qua dat dugc, thi gian hoàn thành. K
hoach thixc hin càa Uy ban nhân dan tinh là ca s d dOn dc, kim tra, dánh
giá, sci kt, tng kt vic trin khai thirc hin Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 11
tháng 7 näm 2017 cüa Ban Thu&ng vi Tinhüy.
2. Yêu cu
- K hoach thirc hin phãi gn vâi vic hoàn thành mic tiêu d ra trong
Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 11 tháng 7 nàm 2017 cüa Ban ThiR'ing v11 Tinh
ày.
- K hoach thirc hin dáp 1rng yêu câu dy dü và toàn din, dng thi ci,i
th hóa duqc ni dung cOng vic dixçc giao cho các c.p, các ngành trong tinh.
Trong qua trInh triên khai Ké hoach, the cap, các ngành c.n sir diing, phát huy
t& tim lirc khoa h9c và cong ngh hin có, b sung tang cuèng nguôn lirc mâi;
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phi hçip, hçip tác t& vOi các cc quan, dan vj lien quan; thuô'ng xuyên kim tra
tin d, kjp th?iii tháo gO khó khan, vung mc nhm thrc hin có hiu qua các
nhim vi và giãi pháp ducc giao.
IL MVC TIEU
- Tao ra brnic phát triên mcci trong cong tác nghiên c(ru (mg diing khoa h9c
và cong ngh, phân dâu chi so hoat dng khoa h9c và cong ngh dóng gop cho
tang truông kinh tê - xã hi Va chi sO tOc d dôi mi cOng ngh ciia tinh dirng
vào nhóm dâu trong so các tinh, thành trong Ca nuâc. Den näm 2020 tôc d dôi
mi cong ngh, thiêt bj dat khoãng 20%/näm.
- Thirc hin kiêm soát và ngän chtn có hiu qua vic nhp cOng ngh lac
hu, cOng ngh gay nguy hai den sirc khóe con ng.thi, tâi nguyen, môi trung,
kinh tê - xã hi, quOc phông, an ninh.
- Phát trin l°ai hInh doanh nghip khoa hçc cOng ngh và doanh nghip
nông nghip img diing cOng ngh cao; den näm 2020 có It nhât 7 doanh nghip
khoa h9c và cOng ngh và 7 doanh nghip nông nghip irng dung cOng ngh cao
dixcyc thành lap.
- Giai doan 2017 - 2020 h trq phát trin It nht 200 dir an khâi nghip di
mi sang tao vâ ho trq phát triên It nhât 50 doanh nghip khi nghip dOi mth
sang tao.
- Dnnám 2020, 100% san phm, hang hóa dc san cüa tinh diiqc dàng k
bão h quyên sà hü'u tn tue, xây dirng và phát triên thuang hiu.
- Dn nàm 2020, 100% t chüc khoa h9c và cong ngh cong 1p cüa tinh
dugc dâu tu tiêm lirc ye ca sâ vt chat, trang thiêt bj dat tiêu chuân quOc gia.
- Htng näm, dOi ngü can b khoa h9c và cOng ngh cüa tinh tang len v s
lucmg và chat lixçing, vói ca câu chuyên ngành hgp 1'. Tinh có các chuyên gia
dü näng lirc quãn l, diéu hành day chuyên san xuât cong ngh cao t?i các
ngành, lTnh vrc mQi nh9n, iru tiên trong phát triên kinh tê - xä hi cüa tinh.
III. NHIIM \Ttgl vA GIAI PHAP THçC HIN
Các sâ, ban, ngânh, Uy ban nhân dan các huyn, thành pM và các ca
quan, dan vj có lien quan triên khai dng b, hiu qua Nghj quyt s 05-NQ/TU
ngày 11 tháng 7 nám 2017 cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy v phát trin khoa h9c
và cOng ngh tinh Ba Rja — Vüng Tau dn näm 2020, dnh h'i.ró'ng dn nãm
2025; trong d, tp trung vào các nhim vii, giâi pháp sau:
(Kern theo Ph lic phán cong thzc hin các nhiçrn vu, giái pháp cia K
hoach ti' nay dIn nàm 2020)
IV. TO CH1C THçC HIIN
1. Can cr nhim vii, ni dungcOng vic dugc giao trong K hoach thirc
hin cüa Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S, ThU tru'&ng các ban ngânh
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cp tinh, Chü tch IJy ban nhân dan các huyn, thành ph, Thu truô'ng các Ca
quan, dan vj có lien quan có trách nhim:
- Khn truang xây dirng K hoch thirc hin cüa ca quan, dan vj, dja
phuang mInh; trong do can cii th boa m11c tiêu, ni dung cong vic, các bin
pháp d trin khai thirc hin và thai gian hoàn thành; phân cong rô trách nhim
dan vj chU trI, dan vj phi hçp và trách nhim cüa cá nhân lãnh dao ca quan,
don vj trong chi dao t chirc thirc hin.
- Lng ghép k hoach phát trin khoa h9c và cong ngh trong ni dung
quy hoach, ké hoach phát triên cüa các si ban ngành, dja phixang mInh.
- Trong qua trInh triM khai thirc hin, thu?mg xuyên kim tra, giám sat
tiM d và kt qua thrc hin; kjp thi b sung các nhirn vii phát triM khoa h9c
và cong ngh thit thirc ci1a s ban ngành, dja phuang mInh.
- Hang näm tiM hành so kt, báo cáo kt qua thirc hin các ni dung cong
vic duçic giao v Uy ban nhân dan tinh (qua Sâ Khoa h9c và Cong ngh d
tng hcp).
2. Si Thông tin và TruyM thông, các ca quan thông tin truyM thông cüa
tinh có k hoach ph biM, tuyên truyM Nghj quy& s 05-NQ/TU ngày 11
tháng 7 nàm 2017 cüa Ban Thumg vit Tinh üy và K hoach thirc hin cOa Oy
ban nhán dan tinh ye phát triM khoa hçc và cong ngh tinh Ba Rja — VQng Thu
dn nàm 2020, djnh huàng dn näm 2025; tang cithng cong tác tuyên truyM sâu
rng trong xã hi v chu truclng, chInh sách, pháp lu.t và vai trô cüa khoa h9c
và cong ngh, tao sr dông thun và Ong h minh me cüa cá h thng chInh trj
dM vi hoat dng khoa hçc và cOng ngh; tao không khI thi dua lao dng sang
tao, nghiên ciru, irng ding khoa h9c và cong ngh trong san xut và di song.
3. Giao Si Khoa h9c và Cong ngh là Ca quan du mM phi hqp vi cac
Ca quan chuc näng có lien quan kim tra, don dc qua trInh thirc hin, tham
mini Üy ban nhân dan tinh t chrc so kt, tng kt, tng hçip báo cáo tInh hInh,
k& qua thic hin Nghj quyêt s 05-NQ/TU ngày 11 tháng 7 nãm 2017 cOa Ban
Thung vi Tinh üy và KO hoach thirc hin cüa Uy ban nhân dan tinh.
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Phii h,c
PHAN CONG THVC HIEN KE HOkCH Ti! NAY DEN NAM 2020
(Ban hành kern theo Quyê't d/nh sd .-I4b/QD- UBND
ngày 02-/tháng S nàm 2017 cia (Jy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
S

Nhim vu và giãi pháp

TT

Co quan
chü tn

Co quan phM hqp

ThOi gian
hoàn thành

I

Cong tác truyn thông khoa hyc và
cong ngh

1

Co K hoch thung xuyên vit tin, bãi,
ma chuyên trang, chuyên miic, nêu
gixng các mô hinh hay, cách lam giOi,
nhQng diên hInh tiên tiên trong nghiên
cfru khoa hyc và phát triên cOng ngh
vào san xuât vâ dyi sOng

Báo Ba RIa Vüng Tàu,
Dài Phát
thanh Truyn hInh
tinh

Sâ Khoa hyc và Cong
ngh, các c quan, dcm
vj và cá nhân có lien
quan

2017 - 2020

2

Xây dirng K ho?ch t chrc hi chq, S& Khoa hyc
triên lam, kêt nôi cung - câu cOng ngh, và Cong ngh,
hi thão khoa hyc; mai các nba khoa Lien hip cac
hyc dâu ngành nói chuyn chuyên dê v
1-1i khoa hyc
khoa hyc và cOng ngh
và k thut

Các Ca quan, don vj cO
lien quan

2017 - 2020

II

Linh virc nghiên ctru, u'ng dung khoa
hycvàcôngngh

I

Trin khai D an phát trin nông nghip
üng diing cong ngh cao den näm 2020,
djnh huàng den nàm 2025; Xây dçrng cc
chê, chInh sách khuyen khfch dâu tix vào
phát triên nông nghip img diing cOng
ngh cao

Sâ Nong
nghip và
Phát triên
nông thôn

Sà Khoa hyc và Cong
ngh, các Sà ban ngành
có lien quan, UBND
cãc huyn, thành phô

Qu
111/2017

2

Xây drng D an b6 sung quy hoch
thành 1p mó1 Khu cOng nghip de thu
hut các doanh nghip, dir an cong
nghip cong ngh cao

Ban Quãn 1
các khu cong
nghip tinh

S& Xây dijng, S Cong
thxang, S Khoa hyc
và Cong ngh, các S
ban nganh CO lien quan,
UBND huyn Tan
Thành

Nãm 2018

3

Xây dirng và trin khai D an xüc tin
thircing mai, mc rng mng hrâi tiêu th
san phâm nOng nghip an toàn den näm
2020

Sâ COng
thucing

Sâ NOng nghip và
Phát triên nông thOn,
các S ban ngành có
lien quan, UBND cac
huyn, thành phO

Quy
IV/2017

4

Trin khai Nghj quyt s 03-NQ/TU
ngày 27/10/20 16 cüa Tinh Uy ye phát
triên cong nghip chat Iucng cao vã
cOng nghip h try' den näm 2020

So Cong
thixcing

Các SO ban ngành cO
lien quan, UBND các
huyn, thành ph

2017 - 2020

1

5

Trin khai mt s dir an din hinh v
phát triên cong ngh xanh, cong ngh
sch, than thin vài môi trueing

Si Khoa h9c
và Cong ngh

S& Xây dijng, các Sr
ban ngành có lien quan,
UBND các huyn,
thành phô

2017 - 2020

6

Thu hut dir an dAutii x& 1' ch.t thai rn
bang cong ngh dot thu hôi näng hsng
và xü I khI thai; Dir an irng ding cong
ngh tái chê dê xCr 1 xi thép, bi là cüa
các nhà may thép; triên khai Dir an thI
diem phân !oi chat thai ran sinh hot tti
nguôn

Sâ Xây dirng

S K hoch và Du tir,
S Tài nguyen và Môi
trung, các S& ban
ngành, dja phi.rcng có
lien quan

2017 - 2020

7

Trin khai Dr an Ip dt h thng quan
träc môi trithng tir dng trên dja bàn tinh

SOTài
nguyen và
Môi tnrmg

Ban Quán I các khu
cong nghip, cac Si
ban ngành có lien quan,
UBND các huyn,
thành phô

2017-2018

8

Trin khai các Dr an phOng, ch6ng xói
Ri bi biên bang cong ngh phñ hqp,
tru'Oc mat tp trung vào các diem bôi
lap, xói Ri nghiem trQng

Ban Quán 1
Dir an chuyên
ngãnh nông
nghip và
phát triên
nông thôn

S Nong nghip và
Phát triên nông thôn,
S Khoa h9c và Cong
ngh, Sà Tài nguyen và
Môi trtr&ng, các Sci ban
ngành có lien quan,
UBND các huyn,
thành phô

2017 — 2020

9

Trin khai Dir an thI dim üng ding
cong ngh cành báo sam dOng Rip/Ao
xoáy ti BAi Sau, thành phô Wing Tàu

Sâ Khoa h9c
và Cong ngh

UBND thành ph Vüng
Tàu, Sâ Van hóa the
thao và Du ljch, S Tài
nguyen và Môi tnthng

2017-2019

10

Trin khai D an giao thông thông minh S Giao thông
Vn tãi
ti tinh

Cong an tinh, Sa
Thông tin và Truyên
thong, Si Khoa hc và
Cong ngh, các S6 ban
ngành có lien quan,
UBND các huyn,
thành phô

2017-2020

11

Xây dirng D an rng dung näng 1ung
mat trOi, den Led chiêu sang t?i các khu
viic, cOng trInh cong cong và Dir an scr
ding nãng krcng gió phát din; xây
dirng quy hoch và chInh sách khuyên
khIch phát triên din nang luçng mt
trii trên dja bàn tinh

Sâ Cong
thiing

Các S ban ngành Co
lien quan, UBND các
huyn, thành phO

2017

12

Xây d%rng D an quàn I giáo dic thông
minh dn nàm 2020

S Giáo dc
và Dào to

S Thông tin và Truyn
thông, Sâ Khoa hQc Va
Cong ngh

2017

13

Xây drng D an quán l y t thông minh

Sâ Y t

Sâ Thông tin và Truyn

2017

2

c1n nAm 2020, trixóc mt trin khai D
an tai Bnh vin Ba Rja

thông, Sâ Khoa h9c và
Cong ngh

14

Xây dmg D an do thj thông minh dn
näm 2025

Sâ Thông tin
và Truyn
thông

Các S ban ngânh, dja
phuxxng có lien quan,
UBNI các huyn,
thãnh ph

2017

15

Hoàn thin Chixcing trInh ng diing cong
ngh thông tin trong giái quyêt thu tilc
hành chInh theo cci ch mOt ca, mOt
ctra lien thông

Sâ Thông tin
va Truyên
thông

S NGi vi, các
ban
ngânh có lien quan,
UBND các huyn,
thành ph6

2017

16

Xây drng D an chInh quyn din tr
tinh Ba Rja — VQng Tàu den nAm 2020

Sâ Thông tin
và Truyn
thông

Sâ Ni vi và các S&
ban nganh, dja phixcmg
có lien quan

2017

III

Hot dng h trçr doanh nghip, khO'i
nghip di mó'i sang tao

1

TAng cring trin khai Chxong trinh
khoa hpc và cong ngh ho trçl doanh
nghip giai doan 2014 — 2020

Sâ Khoa h9c
và Cong ngh

Các S& ban ngành có
lien quan, UBND các
huyn, thành phô

2017 - 2020

2

Trin khai K hoach h trq khi nghip
d6i mâi sang tao giai doan 2016 - 2020
Xây dmg Chiwng trInh (chinh sách) h
tr doanh nghip khâi nghip dôi mài
sang tao

S& Khoa h9c
và Cong ngh

Các S ban ngành có
lien quan, UBND các
huyn, thành ph6

2017 - 2020

Sâ Khoa h9c
và Cong ngh

Các Sâ ban nganh có
lien quan, UBND các
huyn, thành ph

Qu
IV/2017

Xây drng D an thành 1p Trung tam
inym tao và h trq kh&i nghip dôi mâi
sang tao

Sâ Khoa hQc
và Cong ngh

Si NOi vi, Sâ Tài
chinh, Sâ Kê hoach vá
Dâu ttl, các c quan,
dn vj Co lien quan

2017

5

Hang nAm t chc gp mt gifla các S Khoa hpc
doanh nghip vi các nhà khoa h9c và Cong ngh
nhAm tAng ctring kêt nôi nghiên cCru
I'rng diing khoa hçc vâ cong ngh vth
nâng cao nang sut, hiu quA sAn xut
kinh doanh cüa doanh nghip

Các c quan, dn vj cO
lien quan

2017 - 2020

6

Trin khai Chwing trInh dAo tao, bi
dix0ng 1000 doanh nhân

S K hoach
và Du tu

S Khoa hçc và Cong
ngh, các Sâ ban nganh
có lien quan

2017 - 2020

7

XAy dmg D an phAt trin doanh nghip
khoa h9c vA Cong ngh don nAm 2020

Sâ Khoa h9c
và COng ngh

Các ca quan, don vj cO
lien quan

Qu 1/2018

3

4

Trin khai t6 chcrc cuc thi khi nghip
dOi mâi sang tao nAm 2017

3

IV

Linh vtrc quãn I cong ngh
S K hoach và Du tii, 2017 - 2020
Ban Quán 1 các khu
Cong nghip, các co
quan, don vj có lien
quan

I

Trin khai thm djnh cong ngh cüa các Sâ Khoa hc
Dir an dâu tu vào tinh
va Cong ngh

2

Thrc hin dánh giá trInh d cong ngh
S Khoa h9c
cüa cac ngành san xuât chê biên, ch và Cong ngh
tao, lap rap và các ngành cOng nghip
h trçl; ma rng dánh giá trInh dO cOng
ngh các ngành san xut khác và các d
an dâu tr trên dja bàn tinh

Ciic TMng kê, S
Cong thixong, các Co
quan, don v có lien
quan

2017 - 2020

3

Xây drng D an 1mg diing cong ngh
sinh hc dn nàm 2020

Sr Khoa h9c
và Cong ngh

Sa Nong nghip va
Phát trin nông thôn,
các Sà ban ngành có
lien quan, UBND các
huyn, thãnh phô

Qu 1/2018

4

Thãnh lj, T T.r vn h trçl doanh
nghip doi mai cOng ngh (ho trçl v
thông tin cong ngh, thj trtthng cOng
ngh, dánh giá trInh dO cong ngh,...)

S& Khoa h9c
và Cong ngh

Sâ Cong thiicmg, S
K hoch và DAu tu,
Ban Quan l các khu
cong nghip

Qu
IV/20 17

5

Xây dung Chuong trInh thlic dy phát
trin thj tru&ng cong ngh c1a tinh dn
nAm 2020

Sâ Khoa hçc
và Cong ngh

Các co quan, don vj,
dja phircng có lien
quan

Qu 11/20 18

6

Hoàn thành và dua vào vn hành chInh
th(rc San giao djch cong ngh tn,rc tuyn

Sâ Khoa hpc
và COng ngh

Các cci quan, don vj có
lien quan

Qu 1/2018

7

Thu thp, cp nht co s& dQ 1iu và cong sa Khoa hçc
b nguOn thông tin ye sang ch, giái và Cong ngh
pháp hthi Ich, kt qua các dê tài nghiên
cfru sn có

Các co quan, don vj Co
lien quan

2017 - 2020

V

Linhvrcs&hfru trItu

1

Sâ Nông
TIch cvc trin khai D an xây dimg,
phát triên và quàng bá thuong hiu các
nghip và
san phm, hang hOa dc san elm tinh
Phát trin
giai don 2014 — 2020; tiép ttc b sung nông thôn, Sâ
xây dimg, phát trin dOi vâi các san Khoa hc va
Cong ngh
phâm, hang hOa dc san cOa tinh

Các co quan, don vj,
dja phtrong cO lien
quan

2017 -2020

2

Xây drng và trin khai K hoach tang S& Khoa hc
cithng truyn thông cho hoat dng sâ và Cong ngh
hflu tn tue, tp trung vao quang bá các
san phâm, hang hóa dc san và chIt lc
cIta tinh

Các phuong tin thông
tin di chüng và các cci
quan, don vj, dla
phuxrng cO lien quan

2017 - 2020

4

3

Di mài vá trin khai cO cht krng Hi
thi sang to k thut Va Cuc thi tuâng
khoa h9c

Sà Khoa hçc
và Cong ngh

Các co quan, dan vj,
dja phi.rang có lien
quan

2017 - 2020

VI

Linh virc tiêu chun — do lu*ng — cht
hrçrng
Xây dirng quy chun k thut da
phuang dôi vi san phâm hang hóa dc
thu có lien quan den an toàn, sic khôe
vàmôitnr&ng

S Khoa hçc
và Cong nghe

Các ca quan, dan vi có
lien quan

2017 - 2020

2

Xây dirng và trin khai K hoch (mg
diing cong ngh thông tin vâo h thông
quãn 1 chat krçing (ISO diên tcr)

Sc Khoa hQc
và Cong ngh

Các ca quan, dan vj có
lien quan

2017 - 2020

VII

Diii mO'i cr ch quãn l, ccr ch tãi
chInh và dn tir
Nghiên c(ru xây dtrng, ban hành chInh
sách khuyên khIch hott dng nghiên
c(ru, (mg ding khoa hçc và cong ngh
tai tinh
Di mOi phixong th(rc quãn l' Dê tài, D
an khoa h9c và cong ngh theo hu6ng
dt hang các nhà khoa hc khão sat,
dánh giá, nghién c(mu, dê xuât các van dê
can dim khoa hçc va cong ngh vâo giãi
quyêt, phiic viii cac ni dung cv the trong
chiên krçc phát triên KT-XH cüa tinh

Sr Khoa hoc
và Cong ngh

Si Tài chmnh, Sc Ni
vii, các ca quan, dan vj
có lien quan

Qu' 1112018

S Khoa hçc
và Cong nghê

Các ca quan, dan vj Co
lien quan

2017 - 2020

Si Tài chInh, các ca
quan, dan vj, dja
phuong có lien quan

Qu
IV/2017

2

3

Xây dirng Quy djnh phân cp quãn l và
thirc hin nhim vv khoa hçc và cong
ngh cap ca sâ

Si Khoa hpc
và Cong ngh

4

Trin khai Dr an du tim Khu khoa hoc
và cong ngh biên, Tram quan trãc và
cánh báo phong xa mOi trir0ng, Dir an
du tim tang cil&ng tiêm lirc trang thiêt bj
cho Trung tam lfng dung tiên b khoa
h9c vâ cong ngh (giai doan 2), Dix an
du tim tang cis&ng näng lirc do 1u&ng,
th(r nghim cho Trung tam k thut tiêu
chun do hsing chat luvng(giai don 2)
và Dr an dâu tim Tram U'ng dung và
chuyên giao cOng ngh Con Dáo

S Khoa h9c
và Cong ngh

Sâ K hoch và Du tim, 2017 - 2020
Sâ Tài chInh, các ca
quan, dan vj, dja
phuung có lien quan

5

Xây dimng Dir an du tim trang thit bj
phc vi cOng tác v sinh an toàn thirc
phm

Si Y t& Si
Nông nghip
và phát triên
nOng thôn

Sâ K ho?ch và Du tim,
S Tài chInh, SO Khoa
h9c và Cong ngh, Si
COng thiscmg

5

Qu
IV/2017

VIII

2

3

4

6

IX

2

Phát trin ngun nhân 1ic khoa h9c
và cong ngh
Xây dirng D an tang cu?mg tiêm lircvà
hiu qua hot dng cüa Trung tam Ung
dung tiên b khoa hc Va cong ngh
Xây dirng D an thu hiit ngun nhân lirc
chat krng cao den näm 2020

Sà Khoa hçc
và Cong ngh

S Ni vii, các Ca quan,
dan vj có lien quan

Qu
IV/2017

Si NOi vu

Các co quan, dan vj,
dja phu'cing có lien
quan

Qu
IV/2017

Xây dirng ca sâ dCr 1iu dcii ngü chuyên
gia khoa hQc và cong ngh Ve Cac
ngãnh, !Tnh virc; djnh k'gp g các nhà
khoa h9c dé nghe hiên kê và tháo g kjp
thvi khó khän, vIcng mac trong nghien
ciru khoa hpc và phát triên cong ngh
Xây dimg và trin khai D an scr ding
hiu qua di ngü trI thtc cüa tinh

s Khoa hoc
và COng ngh

Các cc quan, dan vj CO
lien quan

2017 - 2020

Lien hip các
hôi khoa h9c
và k thut

S Khoa hçc và Cong
ngh, S Tài chInh, Sâ
Ni vu, các ca quan,
dan vj lien quan

Qu
IV/2017

Trin khai K ho?ch ccr can b, cong
chic, viên chirc khoa hçc và cOng ngh
di lam vic và thrc tp cO thai hn ti
các t ch(rc khoa h9c vã cong ngh,
doanh nghip a nuOc ngoài
Trin khai Quy ch xét tng giâi tht.rng
ye khoa h9c và cOng ngh dôi vâi nhng
to chat, Ca nhân có cong trinh nghiên
cCru, irng diing khoa h9c va cong ngh
vào thirc tin mang lai hiu qua cao

Sâ Khoa hoc
vá Cong ngh

Các ca quan, dan vj,
dja phuang cO lien
quan

2017 - 2020

Sâ Khoa h9c
và Cong ngh

Các ca quan, dan vj,
dja phixang CO lien
quan

2017 - 2020

Chc dng có Chtxang trinh hçp tác cii S Khoa h9c
th v khoa h9c và cOng ngh vai các và Cong ngh,
Vin, Tnrng và t cht'rc khoa h9c và
các SO ban
cong ngh trong nrOc
nganh chat
nàng

Các ca quan, don vj,
dla phaang có lien
quan

2017 - 2020

Xây dirng Chuang trInh hçip tác quc t
v khoa hçc và cOng ngh den näm
2020

SO Ngoi vi, các co
quan, dan vj, dja
phisang có lien quan

Qu'
111/2017

Hqp tác trong nw&c và qu6c t
khoah9cvàcOngngh

ye

SO Khoa hçc
vâ Cong ngh,
các SO ban
nganh chirc
näng

6

