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KẾ HOẠCH
Hoạt động Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Dương năm 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Làm căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt 

động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.
 - Tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành 

nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố ngày càng 
phát triển.

 - Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp 
của các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp và Nhân dân trong phát 
triển khoa học và công nghệ.

 - Khuyến khích, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong mọi 
hoạt động sản xuất và đời sống, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất và cải thiện đời 
sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, tạo điều 
kiện khơi dậy tính sáng tạo trong nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 
- Hoạt động khoa học và công nghệ phải bám sát nội dung, Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình hành động về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 
2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phốnăm 2022. 

- Các hoạt động khoa học và công nghệ, các đề tài, dự án được lựa chọn phải 
phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, nhân rộng trong hoạt động sản xuất và 
đời sống.

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Tổ chức bộ máy hoạt động KH&CN của thành phố 
- Thành lập, xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức duy trì các hội nghị định 

kỳ của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thành phố giai 
đoạn 2021 - 2025. 



- Cử thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thành phố tham 
gia các lớp tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải  Dương và các Trung 
tâm trực thuộc Sở tổ chức. 

2. Công tác thông tin, tuyền truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 
KH&CN.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương tổ chức phổ biến các 
chế độ, chính sách và văn bản pháp luật về quản lý KH&CN trên địa bàn thành phố 
cho các đối tượng là thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thành 
phố, công chức thuộc các phòng, ban của thành phố; lãnh đạo và cán bộ quản lý kỹ 
thuật, chất lượng của các doanh nghiệp; chủ các cửa hàng mua bán, đại lý và chủ các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực KH&CN. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân áp dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; lồng ghép thông qua các 
cuộc họp, hội nghị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể; kênh thông tin 
đại chúng trên sóng truyền thanh của thành phố; trên kênh khuyến công và các kênh 
truyền thông khác của thành phố.

- Tăng cường đưa tin, viết bài trên cổng thông tin điện tử (website) và đài 
truyền thanh của thành phố; tham gia đưa tin, viết bài trên cổng thông tin điện tử 
KH&CN và tập san KH&CN thuộc Sở KH&CN Hải Dương. 

- Cử lãnh đạo và cán bộ chuyên trách KH&CN thuộc Hội đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ KH&CN thành phố tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý KH&CN do 
sở ngành cấp trên tổ chức. 

3. Công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN 
- Vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đăng 

ký và thực hiện đề tài ứng dụng KH&CN phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 
phương.

 - Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, trang thiết bị, đổi 
mới công nghệ, cải tiến mẫu mã nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị 
trường. 

- Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai ở các năm trước; tổ chức hướng 
dẫn và giúp đỡ các hộ gia đình duy trì và phát triển các mô hình như mô hình trồng 
rau công nghệ cao, trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, mô hình chuyển đổi 
trồng sen trên đất nông nghiệp kém hiệu quả…

 - Vận động các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác ứng dụng khoa học và 
công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước; công tác quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO và hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố. 

4. Hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển phong trào lao động sáng tạo



 - Tăng cường quản lý nhà nước và hỗ trợ nhằm phát triển sản phẩm; hướng 
dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đăng ký xây dựng chứng nhận quyền sở hữu 
công nghiệp cho sản phẩm. 

- Vận động, hướng dẫn về thủ tục để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp của địa 
phương tham gia cuộc thi bình chọn sản phẩm OCOP và các cuộc thi khác do Trung 
ương, tỉnh tổ chức. 

- Tích cực tổ chức, vận động và hướng dẫn thanh thiếu niên tham gia các cuộc 
thi sáng tạo trên địa bàn thành phố cũng như trong và ngoài tỉnh.

 5. Công tác thống kê, báo cáo và thông tin KH&CN 
Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình hoạt động KH&CN trên địa bàn thành 

phốvà thống kê báo cáo định kỳ kết quả thực hiện cho Sở KH&CN theo quy định. 
6. Công tác xét chọn các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm 
- Xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố, ưu 

tiên việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN trên lĩnh vực sản xuất CN-
TTCN, quản lý xây dựng, nông nghiệp và các ngành y tế, giáo dục. 

- Lựa chọn các tiến bộ KH&CN, các kết quả nghiên cứu KH&CN, các sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng vào sản xuất tại địa phương; ưu 
tiên thực hiện các mô hình có tính mới, sử dụng nguồn giống sạch bệnh áp dụng thử 
nghiệm tại địa phương. Nghiên cứu đưa vào áp dụng các mô hình ứng dụng công 
nghệ tiên tiến; chuyển giao và tiếp nhận một số công nghệ mới có thể phục vụ cho 
phát triển của địa phương. 

- Chú trọng công tác hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, có hình 
thức hỗ trợ phù hợp đối với các giải pháp sáng tạo đạt giải các cuộc thi, có khả năng 
nhân rộng tại địa phương, hỗ trợ thương mại hóa các kết quả sáng tạo, đặc biệt các 
thành quả sáng tạo do các nhà “sáng chế không chuyên” tạo ra.

- Đánh giá, nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và phát triển các sản phẩm 
đặc trưng của địa phương gắn với chỉ dẫn địa danh đã được đăng ký bảo hộ. 

7. Hoạt động kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về KH&CN, 
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng 

- Phối hợp Thanh tra Sở KH&CN và các đơn vị có chức năng liên quan tiến 
hành thanh tra đối với các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc 
chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch 
của Sở KH&CN. 

- Phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân 
thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố vi phạm về Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng, an toàn thực phẩm.



8. Hoạt động duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015

Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015 cho hệ thống UBND thành phố và hệ thống UBND các phường, xã. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn kinh phí của tỉnh cấp phát qua Sở Khoa học và Công nghệ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Kinh tế thành phố 
 - Tham mưu UBND thành phố tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm 

vụ KH&CN thường kỳ và tuyển chọn các đề tài, ứng dụng các mô hình mới, tổng kết 
đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham mưu UBND thành phố các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 18/5.

 - Tăng cường quản lý nhà nước đối với các sản phẩm trên địa bàn đã được 
chứng nhận nhãn hiệu theo lĩnh vực ngành Công thương; hướng dẫn các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất đăng ký xây dựng chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp cho sản 
phẩm.

 - Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan của thành phố thu thập thông 
tin, thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố.

 - Theo dõi, vận động các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất triển khai thực 
hiện có hiệu quả các đề tài khoa học, các sáng kiến cải tiến trên các lĩnh vực sản xuất 
và đời sống. 

- Phối hợp với các ngành chức năng liên quan của thành phố kiểm tra chấp 
hành quy định về pháp luật đối với hoạt động KH&CN trên địa bàn. 

-Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thủ tục để các cơ sở sản xuất, 
doanh nghiệp của địa phương xây dựng các sản phẩm OCOP, tham gia cuộc thi bình 
chọn sản phẩm OCOP và các cuộc thi khác do Trung ương, Tỉnh tổ chức. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 
- Tham mưu cho UBND thành phố bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện từ nguồn 

sự nghiệp Khoa học và Công nghệ theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
- Thực hiện theo dõi, kiểm tra việc chi, thanh quyết toán ngân sách Nhà nước 

theo đúng quy định.
3. Văn phòng HĐND&UBND 
 Giúp UBND thành phố theo dõi việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn cấp thành phố và 
UBND các xã, phường đảm bảo đúng theo quy định. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 



- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND thành 
phố tổ chức các cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên trẻ, học sinh trên địa bàn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy. 
- Vận động, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ 

thuật trong và ngoài tỉnh.
5. Trung tâm Y tế
Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám, chữa bệnh 

cho bệnh nhân. 
6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
 Phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục về 

KH&CN và phát định kỳ trên Đài truyền thanh thành phố và các phường, xã. 
7. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
 Tích cực hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. 
8. Các cơ quan, đơn vị liên quan: 
Định kỳ hàng quý, báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND thành phố (qua Phòng 

Kinh tế thành phố) để theo dõi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức nghiệm thu, 
báo cáo kết quả và phối hợp thanh, quyết toán kinh phí đúng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành 
phố năm 2022. UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ 
quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Sở KH&CN
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Thành viên HĐ TVXĐNV KH&CN
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện KH
- UBND phường, xã; 
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Mạnh Long
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