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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Thực hiện Công văn số 522/UBND-TH ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022
của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc
hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Trên cơ sở chức năng nhiệm
vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
- Tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ tại Công điện số 126/CĐTTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 11/NQ-CP về
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ.
- Quán triệt, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình Công tác trọng tâm năm
2022 của UBND tỉnh.
2. Yêu cầu
- Phổ biến, quán triệt Công điện số 126/CĐ- TTg ngày 12/02/2022 của Thủ
tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Nghị
quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của
Chính phủ.
- Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, các nhiệm vụ của Sở theo
phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phòng
chống Covid-19.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
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1. Nhiệm vụ triển khai thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương
trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 (2022-2023) theo phương châm tichí
ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh.
- Căn cứ các văn bản của các ngành liên quan, của UBND tỉnh về hướng dẫn
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong từng thời điểm cụ thể để xây dựng
kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế,
đảm bảo hiệu quả công tác.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
tình hình mới tại Sở.
- Mục tiêu, kết quả đạt được: Đảm bảo 100% công chức, viên chức và người
lao động của Sở thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
2. Nhiệm vụ Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.
- Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Khoa
học và Công nghệ để góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của
tỉnh.
- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2022, lĩnh vực khoa học và công
nghệ.
- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và
Công nghệ.
- Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2022 của Sở
Khoa học và Công nghệ.
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quảng Trị.
3. Nhiệm vụ Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư, tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường
trực tuyến.
- Đôn đốc thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Chính phủ về việc
đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030,
Chương trình hành động của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021-2025.
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- Mục tiêu, kết quả đạt được: Công tác CCHC đạt hiệu quả tốt, 100% các thủ
tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có thủ tục hành chính
quá hạn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng, đơn vị thuộc Sở
triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực
hiện và tổng hợp Báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của
Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình của Sở Khoa học và
Công nghệ Quảng Trị./.
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