UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 335 /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chƣơng trình công tác trọng tâm năm 2022
của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa
học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác trọng
tâm năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ” để tổ chức chỉ đạo thực hiện kế
hoạch quản lý hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

GIÁM ĐỐC
Người ký: Trần Ngọc Lân
Email:
tranngoclan@quangtri.gov
.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 31.12.2021
16:28:40 +07:00

- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

Trần Ngọc Lân

1

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 335/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị)
TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

Kết quả/sản phẩm

CẢ NĂM
1

Triển khai thực hiện Ban Giám
Kế
hoạch
số
đốc
5807/KH-UBND
ngày 17/12/2020 của
UBND tỉnh

Phòng
QLCN&SH
TT

Các phòng, Triển khai theo tiến độ
đơn vị
Kế hoạch số 14/KHthuộc Sở SKHCN
ngày
18/2/2021 của Sở
KH&CN.

2

Triển khai Chương Ban Giám
trình hỗ trợ doanh
đốc
nghiệp Quảng Trị
nâng cao năng suất,
chất
lượng
sản
phẩm, hàng hóa giai
đoạn 2021-2030.

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Kế hoạch của UBND
đơn vị
tỉnh;
thuộc Sở Hỗ trợ doanh nghiệp
áp dụng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, hệ
thống quản lý, công cụ
cải tiến năng suất chất
lượng, công cụ hỗ trợ
cho sản xuất thông
minh, dịch vụ thông
minh…

3

Triển khai thực hiện Ban Giám
Nghị
quyết
số
đốc
163/2021/NQHĐND
ngày
09/12/2021
Nghị
quyết Quy định một
số chính sách hỗ trợ
ứng dụng, nhân rộng
các kết quả KH&CN
trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2022-2026

Phòng
QLCN&SH
TT

4

Tham mưu UBND Ban Giám
tỉnh ban hành Quyết
đốc
định của UBND tỉnh
ban hành đề án phát
triển sở hữu trí tuệ

Phòng
QLCN&SH
TT

2

Khảo sát, hướng dẫn
thực hiện chính sách;
tổ chức các Hội đồng
thẩm định; phê duyệt
kinh phí hỗ trợ

Các phòng, Quyết
định
đơn vị
UBND tỉnh
thuộc Sở

của

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

5

Triển khai thực hiện Ban Giám
kế hoạch thực hiện
đốc
nội dung ký kết với
Ban Thường vụ
Tỉnh ủy năm 2022

Văn phòng

Các phòng, Kế hoạch và các
đơn vị
nhiệm vụ, giải pháp
thuộc Sở thực hiện kế hoạch

6

Triển khai thực hiện
Kế
hoạch
số
3690/KH-UBND
ngày 14/08/2019 về
Hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị đến năm
2025

Giám đốc

Phòng
QLCN&SH
TT

Các phòng,
Tổ chức cuộc thi
đơn vị
“Khởi nghiệp đổi mới
thuộc Sở
sáng tạo”

7

Ứng dụng công nghệ
cao vào sản xuất
nông nghiệp và
dược liệu tại Trạm
Nghiên cứu, Ứng
dụng KH&CN Bắc
Hướng Hóa

Giám đốc

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin
KH&CN

Các phòng, Mô hình nông nghiệp
đơn vị
ứng dụng công nghệ
thuộc Sở cao sản xuất các loại
hoa, quả, dược liệu
quý hiếm.

8

Đổi mới và nâng cao
chất lượng công tác
truyền
thông
KH&CN và thống
kê KH&CN

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin
KH&CN

Các phòng, Phát huy vai trò là
đơn vị
kênh thông tin chính
thuộc Sở thống về hoạt dộng
KH&CN; thông tin
KH&CN hiệu quả, kịp
thời; hoạt động thống
kê KH&CN phục vụ
số liệu báo cáo của
ngành và của tỉnh.

9

Tập huấn, chuyển PGĐ Trần
giao tiến bộ kỹ thuật
Thiềm
vào sản xuất và đời
sống cho người dân

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin

Các phòng, Các lớp tập huấn
đơn vị
hướng dẫn kỹ thuật sử
thuộc Sở dụng chế phẩm vi sinh
trong sản xuất nông
nghiệp và nuôi trồng

TT

Nội dung công việc

Kết quả/sản phẩm

giai đoạn 20212025, định hướng
đến năm 2030 trên
địa bàn tỉnh Quảng
Trị

3

TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

trên địa bàn tỉnh

Đơn vị chủ
trì

KH&CN

Đơn vị phối
hợp

Kết quả/sản phẩm

thủy sản cho người
dân trên địa bàn tỉnh

10 Nâng cao chất lượng PGĐ Trần
các
sản
phẩm
Thiềm
KH&CN và sản xuất
thử nghiệm thêm
một số sản phẩm
KH&CN bằng công
nghệ mới

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin
KH&CN

Các phòng, Sản xuất, cung ứng
đơn vị
các
sản
phẩm
thuộc Sở KH&CN hiện có; sản
xuất 02 loại sản phẩm
mới

11 Nâng cao chất lượng PGĐ Trần
hoạt động của Trạm
Thiềm
Nghiên cứu và Phát
triển Nấm

Trung tâm
Nghiên cứu,
ứng dụng và
thông tin
KH&CN

Các phòng, Trạm Nghiên cứu và
đơn vị
Phát triển Nấm trở
thành đơn vị sản xuất
chuyên sâu và phát
triển sản phẩm trên địa
bàn tỉnh; các sản phẩm
của Trạm được thương
mại hóa hiệu quả.

Triển khai Kế hoạch PGĐ Trần
12 duy trì áp dụng và
Thiềm
cải tiến hệ thống
quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn
TCVN
ISO
9001:2015 vào hoạt
động của các cơ
quan hành chính nhà
nước trên địa bàn
tỉnh năm 2022

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Thực hiện theo tiến độ
đơn vị
Kế hoạch
thuộc Sở

13 Triển khai kế hoạch
thực hiện Đề án
“Tăng cường, đổi
mới hoạt động đo
lường hỗ trợ doanh
nghiệp Việt Nam
nâng cao năng lực
cạnh tranh và hội
nhập quốc tế giai
đoạn đến năm 2025,
định hướng đến năm
2030” trên địa bàn

Chi cục
TCĐLCL

sự
tuyên
Các phòng, Phóng
truyền; các hoạt động
đơn vị
thuộc Sở phát triển hạ tầng đo
lường; Hỗ trợ doanh
nghiệp xây dựng và
thực hiện Chương
trình đảm bảo đo
lường; đầu tư trang
thiết bị phục vụ công
tác kiểm tra nhà nước
về đo lườn..

Giám đốc

4

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

sự
tuyên
Các phòng, Phóng
truyền; Khảo sát về
đơn vị
thuộc Sở hoạt động công bố tiêu
chuẩn chất lượng, áp
dụng HTQLCL, mã số
mã
vạch...;
trình
UBND tỉnh ban hành
danh mục sản phẩm,
hàng hóa trọng điểm,
ưu tiên để triển khai
truy xuất nguồn gốc...

15 Trình UBND tỉnh Ban Giám
phê duyệt nhiệm vụ,
đốc
tổ chức các Hội
đồng tư vấn thẩm
định, ký kết hợp
đồng triển khai, tổ
chức
Hội đồng
nghiệm thu các
nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng,
Quyết định của
đơn vị
UBND tỉnh;
thuộc Sở Triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh

16 Phê duyệt nhiệm vụ, Ban Giám
tổ chức các Hội
đốc
đồng tư vấn thẩm
định, ký hợp đồng
triển khai, tổ chức
Hội đồng nghiệm
thu các nhiệm vụ
KH&CN cấp cơ sở

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng, Triển khai có hiệu quả
đơn vị
các nhiệm vụ KH&CN
thuộc Sở
cấp cơ sở

17 Tham mưu UBND Ban Giám
tỉnh ban hành Quyết
đốc
định Ban hành Quy
chế quản lý các
nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp
tỉnh và cấp cơ sở
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị (Thay thế

Thanh tra

Các phòng, Quyết
định
của
đơn vị
UBND tỉnh (Ban hành
thuộc Sở ngay sau khi Bộ Khoa
học và Công nghệ ban
hành
Thông
tư
“Hướng dẫn quản lý
nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh,
cấp cơ sở sử dụng

TT

Nội dung công việc

Kết quả/sản phẩm

tỉnh Quảng Trị năm
2022.
14 Triển khai kế hoạch
thực hiện Đề án
“Triển khai, áp dụng
và quản lý hệ thống
truy xuất nguồn
gốc” trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021 - 2025
định hướng năm
2030, năm 2022

5

TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

Quyết
định
số
11/2016/QĐUBND
ngày 31/3/2016)
18 Thanh tra theo Kế
hoạch thanh tra
chuyên đề diện rộng
về KH&CN năm
2022 theo chỉ đạo
của Bộ Khoa học và
Công
nghệ
và
UBND tỉnh Quảng
Trị (Theo kế hoạch
của Bộ Khoa học và
Công nghệ, UBND
tỉnh)

Kết quả/sản phẩm

ngân sách nhà nước tại
các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung
ương”)
Giám đốc

Thanh tra

Các phòng, Báo cáo kết quả thanh
đơn vị
tra
thuộc Sở

QUÝ I
19 Tổ chức Hội nghị
CBCNVC và triển
khai kế hoạch năm
2022
của
Sở
KH&CN

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Văn phòng

Các phòng, Biên bản Hội nghị; Ký
đơn vị
kết giao ước thi đua
thuộc Sở

20 Trình UBND tỉnh
phân bổ kinh phí sự
nghiệp
KH&CN
năm 2022

Giám đốc

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Quyết định của
UBND tỉnh

21 Giao nhiệm vụ và bố
trí kinh phí hoạt
động KH&CN năm
2022 cho các phòng,
đơn vị thuộc Sở

Ban Giám
đốc

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Quyết định của Giám
đốc Sở

22 Giao nhiệm vụ cho Ban Giám
các phòng, đơn vị
đốc
thuộc Sở

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Nhiệm vụ và cam kết
thực hiện nhiệm vụ
của các phòng, đơn vị
đối với BGĐ

23 Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Quyết
định Ban hành Quy
định định mức xây

Thanh tra

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Quyết định của
UBND tỉnh

Giám đốc
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Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

24 Trình UBND tỉnh
ban hành và triển
khai thực hiện Đề án
phát triển KH&CN
tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021- 2030

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Đơn vị chủ
trì thực hiện
Đề tài

Các phòng,
đơn vị liên
quan

25 Triển khai công tác
ISO hành chính tại
Khối Văn phòng Sở

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Văn phòng

Các phòng, Duy trì, cải tiến Hệ
đơn vị liên thống quản lý chất
quan
lượng theo Tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015
tại Khối Văn phòng
Sở.

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng, Các Kế hoạch hoạt
đơn vị liên động KH&CN của các
quan
huyện, thị, thành phố
và các Hợp đồng triển
khai thực hiện

TT

Nội dung công việc

Kết quả/sản phẩm

dựng, phân bổ dự
toán và quyết toán
kinh phí đối với
nhiệm vụ khoa học
và công nghệ có sử
dụng ngân sách Nhà
nước tại tỉnh Quảng
Trị (Thay thế Quyết
định
số
32/2015/QĐUBND
ngày 16/12/2015).

26 Hướng dẫn, tham Ban Giám
mưu ký hợp đồng đốc
kinh phí hỗ trợ hoạt
động QLNN về
KH&CN cấp huyện
năm 2022

Quyết định của
UBND tỉnh

27 Triển khai Kế hoạch
kiểm tra chuyên
ngành về đo lường,
chất
lượng
sản
phẩm, hàng hóa dịp
trước, trong và sau
Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Báo cáo kết quả kiểm
đơn vị liên tra
quan

28 Thanh tra về tiêu
chuẩn, đo lường,

Giám đốc

Thanh tra

Các phòng, Báo cáo kết quả thanh

7

TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

chất lượng đối với
gas hóa lỏng
29 Thanh tra về Đo
lường, An toàn và
kiểm soát bức xạ
trong Y tế và Công
nghiệp (Qúy I - Qúy
II)

Đơn vị phối
hợp

Kết quả/sản phẩm

đơn vị liên tra
quan
Giám đốc

Thanh tra

Các phòng, Báo cáo kết quả thanh
đơn vị liên tra
quan

30 Quyết toán kinh phí Ban Giám
năm 2021 các đơn vị
đốc
thuộc Sở

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Biên bản duyệt quyết
toán

31 Họp Hội đồng khoa Ban Giám
học và công nghệ
đốc
tỉnh Quảng Trị

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng, Định hướng công tác
đơn vị
nghiên cứu KH&CN
thuộc Sở tỉnh; Biên bản họp Hội
đồng KH&CN tỉnh

32 Tuyển dụng viên Ban Giám
chức tại các đơn vị
đốc
thuộc Sở

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

33 Tổ chức các Hội Ban Giám
đồng nghiệm thu
đốc
NVTXTCN
thực
hiện năm 2021; ký
Hợp đồng thực hiện
các
NVTXTCN
2022 với các đơn vị
sự nghiệp thuộc Sở

Phòng Quản
lý khoa học

Các phòng, Biên bản các Hội đồng
đơn vị
tư vấn; Hợp đồng
thuộc Sở

34 Kiểm tra, đánh giá Ban Giám
kết quả thực hiện kế
đốc
hoạch hoạt động
KH&CN quý I/2022

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Kết quả tuyển dụng

Báo cáo

QUÝ II
35 Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Quyết
định bãi bỏ Quyết
định
số
26/2013/QĐUBND
ngày 25/10/2013 của
Ủy ban nhân dân

Giám đốc

Thanh tra

8

Các phòng, Quyết
định
đơn vị
UBND tỉnh
thuộc Sở

của

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

36 Kiểm tra về Đo
lường đối với các hộ
kinh doanh có sử
dụng phương tiện đo
(cân đồng hồ lò xo)
tại các chợ trên địa
bàn tỉnh

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Báo cáo kết quả kiểm
đơn vị
tra
thuộc Sở

37 Kiểm tra về hoạt
động ghi nhãn hàng
hóa, mã số mã vạch,
đo lường định lượng
trong sản xuất sản
phẩm hàng hóa đóng
gói sẵn (Qúy II- Qúy
III)

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng, Báo cáo kết quả kiểm
đơn vị
tra
thuộc Sở

38 Thanh tra về tiêu
chuẩn, đo lường,
chất lượng đối với
xăng dầu (Qúy IIQúy III)

Giám đốc

Thanh tra

Các phòng, Báo cáo kết quả thanh
đơn vị
tra
thuộc Sở

39 Tổ chức các hoạt
động nhân Ngày
KH&CN 18/5

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Văn phòng

Các phòng, Các hoạt động tuyên
đơn vị
truyền về ngày 18/5.
thuộc Sở

40 Xây dựng kế hoạch Ban Giám
KH&CN năm 2023
đốc

Phòng Kế
hoạch – Tài
chính

Các phòng, Bộ KH&CN đưa vào
đơn vị
danh mục dự toán
thuộc Sở trình Bộ Tài chính, Bộ
KH&ĐT

41 Kiểm tra, đánh giá Ban Giám
kết quả thực hiện kế
đốc
hoạch hoạt động
KH&CN 6 tháng
đầu năm 2022

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

TT

Nội dung công việc

Kết quả/sản phẩm

tỉnh về việc ban
hành Quy định về
quản lý hoạt động
sáng kiến trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị

QUÝ III
9

Báo cáo

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

43 Tham mưu UBND Ban Giám
tỉnh ban hành Quyết
đốc
định Ban hành Quy
định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cẩu tổ chức
của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh
Quảng Trị (Thay thế
Quyết
định
số
14/2015/QĐUBND
ngày 25/6/2015).

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Quyết định của
UBND tỉnh

44 Kiểm tra về tiêu
chuẩn chất lượng
sản phẩm và nhãn
hàng hóa đồ chơi trẻ
em

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Báo cáo kết quả kiểm
tra

45 Kiểm tra Chất lượng
và nhãn hàng hóa,
mũ bảo hiểm dành
cho người đi mô tô,
xe máy (Qúy IIIQúy IV)

Giám đốc

Chi cục
TCĐLCL

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Báo cáo kết quả kiểm
tra

46 Thanh tra về tiêu
chuẩn, đo lường,
chất lượng đối với
vàng trang sức, mỹ
nghệ.

Giám đốc

Thanh tra

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Báo cáo kết quả thanh
tra

tra
tiêu
47 Thanh
chuẩn, đo lường chất
lượng trong sản
xuất, kinh doanh sản
phẩm thép (Qúy IIIQúy IV).

Giám đố

Thanh tra

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Báo cáo kết quả thanh
tra

48 Hướng dẫn các Ban Giám
phòng, đơn vị thuộc
đốc
Sở xây dựng kế
hoạch hoạt động
KH&CN năm 2023.

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Kế hoạch KH&CN
năm 2022

49 Kiểm tra, đánh giá Ban Giám

Văn phòng

Các phòng,

Hội nghị

TT

Nội dung công việc

10

Kết quả/sản phẩm

TT

Nội dung công việc

Phân công
chỉ đạo

kết quả thực hiện kế
hoạch hoạt động
KH&CN 9 tháng
đầu năm 2022.

đốc

50 Đánh giá nội bộ
Đánh giá nội bộ Hệ
thống quản lý chất
lượng theo Tiêu
chuẩn quốc gia
TCVN
ISO
9001:2015.

PGĐ
Thiềm

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

Kết quả/sản phẩm

đơn vị
thuộc Sở

Văn phòng

Các phòng
thuộc Sở

Biên bản, Báo cáo

Văn phòng

Các phòng,
đơn thuộc
Sở

Báo cáo, Hội nghị
tổng kết

52 Đánh giá kết quả ký Ban Giám
cam kết của Lãnh
đốc
đạo Sở với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy
năm 2022.

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

Báo cáo

53 Tổ chức đánh giá, Ban Giám
xếp loại cán bộ công
đốc
chức và công tác thi
đua, khen thưởng.

Văn phòng

Các phòng,
Thông báo, Quyết
đơn vị
định của Giám đốc Sở
thuộc Sở

54 Kiểm tra công tác
cải cách hành chính
tại các phòng, đơn
vị.

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

55 Đánh giá, chấm
điểm xếp loại mức
độ hoàn thành nhiệm
vụ; đánh giá xếp loại
chỉ số cải cách hành
chính Sở.

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

Văn phòng

Các phòng, Bản tự chấm điểm xếp
đơn vị
loại của Sở
thuộc Sở

QUÝ IV
51

Tổng kết 10 năm
thực
hiện Nghị
quyết số 20-NQ/TW
ngày
01/11/2012
Hội nghị Trung
ương 6 khóa XI .

PGĐ
Nguyễn
Hữu
Thắng

11

Biên bản, Báo cáo

Phân công
chỉ đạo

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

56 Tổng kết hoạt động Ban Giám
KH&CN của Sở
đốc
năm 2022, triển khai
kế hoạch 2023.

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị
thuộc Sở

TT

Nội dung công việc

12

Kết quả/sản phẩm

Hội nghị, Báo cáo

