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Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - 
Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; triển khai Kế hoạch số 

100/KH-UBND ngày 08/03/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 
số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai và Quyết định số 1871/QĐ-

UBND ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt các Đề án, Kế hoạch lĩnh vực khoa học 
và công nghệ thuộc Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 
của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2023 - Lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

 Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH &CN), đổi mới sáng tạo 
phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ là chính để phục vụ phát triển các lĩnh vực có tiềm 
năng, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; tập trung vào ứng dụng 

trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, giáo dục, y tế …; 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và 

quản lý nhà nước về KH&CN, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu 
quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện 79 đề tài/dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN. Trong 

đó: 62 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh (chuyển tiếp 50 đề 
tài/dự án, duyệt mới 12 đề tài/dự án); 17 dự án chính sách (chuyển tiếp: 07 dự án, 

duyệt mới dự kiến 10 dự án). 

- Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ đối với 10 doanh nghiệp sản xuất 
trên địa bàn tỉnh; xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 04 doanh nghiệp 

- Xây dựng, quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của tỉnh Lào Cai; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
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- Hỗ trợ bảo hộ xây dựng và phát triển 06 sản phẩm tài sản trí tuệ; lựa chọn 
xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu quốc tế cho một số sản phẩm nông sản chủ lực của 

tỉnh (chuối, chè, dứa, dược liệu, quế…), nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. 

(chi tiết có Biểu 01 kèm theo) 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh 

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Bám sát Nghị quyết số 10 của 
Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, theo đó 

hướng trọng tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN đặc biệt 
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào sản xuất đối với các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thân thiện môi trường, 

liên kết sản xuất gắn với chế biến, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng 
nhu cầu thị trường. 

 - Về văn hóa xã hội: Tập trung nghiên cứu các vấn đề về lịch sử, truyền 
thống, văn hóa các dân tộc; bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể; 

Nghiên cứu các giải pháp phát triển du lịch bền vững, đa dạng hóa các sản phẩm 
du lịch… làm luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách và giải pháp nâng cao 

hiệu quả trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.... 

- Lĩnh vực y tế: Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 

trong chăm sóc, chẩn đoán, khám và điều trị bệnh và các giải pháp trong điều trị 
dự phòng các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh. 

- Giáo dục và đào tạo: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo 
dục đào tạo của tỉnh; giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý và phát huy vai trò của đội 
ngũ tri thức, đội ngũ cán bộ khoa học của tỉnh. 

- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: Nghiên cứu và chuyển giao các giải 
pháp, ứng dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong khâu sản xuất, tiêu thụ 

năng lượng; Ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu mới, vật liệu thân thiện môi 
trường phục vụ xây dựng dân dụng từ các nguyên liệu sẵn có của địa phương; tận 

dụng các chất thải trong sản xuất công nghiệp làm vật liệu xây dựng. 

- Lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông:  Nghiên cứu ứng dựng công 

nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và trong 
quản lý kinh tế, xã hội, quản lý cơ sở dữ liệu điều hành phục vụ nhân dân và doanh 

nghiệp; Ứng dụng CNTT trong các ngành dịch vụ quan trọng như du lịch, dịch vụ 
và thương mại;  

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhằm 
khắc phục suy thoái và ứng phó sự cố môi trường, biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu 

quả xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khí thải trong các Khu công nghiệp và 
chất thải, nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 
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2. Phát triển tài sản trí tuệ 

- Tiếp tục thực hiện danh mục các dự án chuyển tiếp và duyệt mới. 

- Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và phát triển cho các sản phẩm mới, 
sản phẩm đặc trưng, đặc hữu mang địa danh của tỉnh. Hỗ trợ khai thác phát triển 

và thương mại hóa ít nhất 01 tài sản trí tuệ đã được bảo hộ; hỗ trợ quản lý, phát 
triển chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm vỏ quế Bắc Hà, hồng Văn Bàn ... 

- Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và phát triển các nhãn hiệu 
đã được tỉnh hỗ trợ bảo hộ (30 nhãn hiệu/08 huyện, thị xã); duyệt danh mục các 

dự án sở hữu trí tuệ thực hiện từ năm 2024. 

- Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu Quốc tế cho nông sản tỉnh Lào Cai, phục vụ 

cho xuất khẩu đối với các sản phẩm chuối, chè, dứa, dược liệu, quế (theo Văn bản 
số 5113/UBND-NLN ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng 
thương hiệu quốc tế gắn với thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá). 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin pháp luật và đào tạo, tập huấn 
về sở hữu trí tuệ. Biên soạn phát hành 01 cuốn sổ tay tuyên truyền về Chiến lược, 

pháp luật về Sở hữu trí tuệ 

3. Hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

3.1. Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:   

- Thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho 10 doanh nghiệp 

sản xuất trên địa bàn tỉnh:  

+ Đánh giá hiện trạng thiết bị, công nghệ: Về mức độ khấu hao thiết bị, 

công nghệ; về cường độ vốn thiết bị, công nghệ; về mức độ đổi mới thiết bị, công 
nghệ; về mức độ tự động hóa và tích hợp sản xuất; về tỷ lệ chi phí năng lượng sản 

xuất; về tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu sản xuất; về tiêu chuẩn sản phẩm của dây 
chuyền công nghệ sản xuất.  

 + Đánh giá hiệu quả khai thác công nghệ: Về năng suất lao động; mức độ 

áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; năng lực bảo dưỡng, sửa 
chữa máy móc, dây chuyền, thiết bị của doanh nghiệp; khả năng tiếp nhận chuyển 

giao công nghệ; về chất lượng nguồn nhân lực.  

 + Đánh giá năng lực tổ chức - quản lý: Về tỷ lệ chi phí cho đào tạo, huấn 

luyện; thông tin phục vụ sản xuất, quản lý; quản lý hiệu suất thiết bị tổng thể; áp 
dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; bảo vệ môi trường; năng 

suất lao động.  

 + Đánh giá năng lực nghiên cứu, phát triển: Về ứng dụng công nghệ thông 

tin; về chi phí thông tin; nhân lực dành cho nghiên cứu, phát triển; hạ tầng dành 
cho nghiên cứu, phát triển; quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đầu tư cho 

hoạt động nghiên cứu, phát triển.  

 + Đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo: Về kết quả nghiên cứu, phát triển 

sản phẩm; về kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ; năng lực liên kết hợp tác 
nghiên cứu, phát triển; năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp.  
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 + Xây dựng, đánh giá lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhằm 
định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

nguồn nguyên, nhiên liệu, vận hành công nghệ sản xuất đảm bảo an toàn và bảo 
vệ môi trường.  

 + Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực tài chính của doanh 
nghiệp; Phân tích đánh giá sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh; Đánh giá nội 

bộ trong nhóm chuyên gia; Trao đổi kết quả đánh giá hiện trạng với doanh nghiệp 
và tiếp nhận phản hồi; Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; Trao đổi báo cáo lộ 

trình với doanh nghiệp và tiếp nhận phản hồi.  

- Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

+ Lựa chọn mẫu doanh nghiệp đại diện cho ngành, lĩnh vực sản xuất: Tổ 
chức tập huấn điều tra thu thập thông tin, số liệu, sử dụng phần mềm đánh giá 
(nếu có), xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu), báo cáo kết quả đánh giá (tính toán và 

báo cáo) cho các thành viên tham gia.  

+ Tổ chức điều tra thu thập số liệu tại doanh nghiệp: Thực hiện đánh giá 

trình độ và năng lực công nghệ tại các doanh nghiệp và hướng dẫn cung cấp, thu 
thập thông tin, số liệu; sử dụng phần mềm đánh giá đối với điều tra trực tiếp tại 

doanh nghiệp (nếu có); đánh giá thông báo lại kết quả thu thập số liệu cho doanh 
nghiệp sau khi kết thúc khảo sát thu thập thông tin.  

+ Tổ chức điều tra trực tuyến: Cơ quan thực hiện đánh giá thông báo cho 
các doanh nghiệp là đối tượng của cuộc điều tra tham gia điều tra trực tuyến và 

hướng dẫn doanh nghiệp truy cập vào phần mềm đánh giá trực tuyến; đơn vị thực 
hiện đánh giá thông báo kết quả thu thập số liệu cho doanh nghiệp sau khi kết thúc 

điều tra, thông qua phần mềm xử lý số liệu điều tra trực tuyến;  

+ Đơn vị thực hiện tổng hợp số liệu thông qua hệ thống phần mềm xử lý số 
liệu điều tra. 

3.2. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ: 

 - Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công 

nghệ tiên tiến, đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay 
đổi quy trình công nghệ theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều 

kiện việc làm, nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động sản xuất cho người và 
thiết bị, thân thiện với môi trường.  

 - Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống 
thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm.  

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và lực 
lượng chuyên gia công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khai thác, sử dụng phục vụ đổi mới công nghệ.  

 - Hỗ trợ hình thành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất sản phẩm mới.  

 



5 
 

      

4. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai 

4.1. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến; tuyên truyền 

các điển hình khởi nghiệp thành công ở trong và ngoài tỉnh đến các tầng lớp thanh 
niên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh (thông tin kiến thức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thông tin 
về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, kiến thức về hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các thành phần liên quan; các cơ chế chính 
sách, các cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tin theo sự kiện liên quan 

đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; truyền thông thông qua các mạng xã hội). 

4.2. Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo: 

- Tiếp tục nghiên cứu hình thành không gian làm việc chung với những 
chức năng hỗ trợ phù hợp với sự hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo của Tỉnh: Xây dựng, hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất - kỹ 
thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp cơ sở vật chất, 

kỹ thuật dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. 

- Xây dựng một số vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công 
nghệ bao gồm: Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, 

Cao đẳng, cơ sở giáo dục, dạy nghề, các trường THPT, THCS …; Vườn ươm khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất, chế biến sản phẩm nghề truyền thống và các đặc sản địa phương; Khởi 
sự doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh… 

4.3. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp cho các doanh 

nghiệp khởi nghiệp; đào tạo, nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp cho 
đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng, đại học, cán bộ chuyên trách về công tác 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cho các nhà đầu tư cho khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 
các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: giao 

quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu; sở hữu trí tuệ; áp dụng hệ thống 
quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

của sản phấm, hàng hóa. Đào tạo cho cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo: Đào tạo cơ bản về nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao 

và đào tạo các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… 

- Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp khởi nghiệp của tỉnh thông qua các đại diện khoa học và công nghệ, đại 
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diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận thị trường nước ngoài khi có 
nhu cầu. 

- Khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

4.4.Tổ chức, kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo: 

- Xây dựng mạng lưới liên kết gồm các Sở, ban, ngành; các hội, hiệp hội; 

trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu; các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở 
vật chất-kỹ thuật;... để hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 

-  Xây dựng, kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và mạng lưới 

quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức các sự kiện kết 
nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo các tỉnh, thành phố khác. 

III. CÁC GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp 

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức và hành động, đề ra 

chủ trương đúng, trúng, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ. Đẩy 
mạnh tuyên truyền đến từng tổ chức và người sản xuất nhằm ứng dụng có hiệu 

quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến tiến vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh. 

2. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao vai trò tham mưu của ngành 
Khoa học và Công nghệ. 

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về khoa học công nghệ; Quán triệt 
sâu sắc các chủ trương, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

- Xác định trách nhiệm, vai trò người đứng đầu sở, ban, ngành tỉnh, các 
huyện, thị xã, thành phố về khoa học và công nghệ gắn với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ.  

- Phát huy vai trò nòng cốt chủ động, tích cực của ngành Khoa học và Công 

nghệ trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp với các 
sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện. 

3. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học  

 Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ khoa học tâm huyết, 

trách nhiệm. Chú trọng bồi dưỡng đào tạo, đào tạo lại, đặc biệt là công tác tự 
bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất 

lượng.  
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4. Huy động mọi nguồn lực, xây dựng các cơ chế chính sách  

- Đẩy mạnh xã hội hoá, thực hiện tốt cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, 

xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ; thu hút các nguồn lực quốc tế thông qua 
hợp tác, liên kết.  

- Chủ động, tích cực hội nhập; đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu khoa học. 

- Thực hiện tốt việc lồng ghép các chính sách phát triển khoa học và công 

nghệ với các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả các chính sách địa phương đã ban hành thời gian qua.  

5. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế  

Tăng cường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên 

cứu, trường đại học của Trung ương và các tỉnh; đồng thời, mở rộng hợp tác quốc 
tế về khoa học và công nghệ với các nước tiên tiến. 

6. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ 

Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội từng ngành và từng cấp; tăng cường công tác thông 

tin - truyền thông về KH&CN, phối hợp giữa các ngành trong thực thi  các chính 
sách phát triển khoa học và công nghệ, mở rộng liên kết và hợp tác về KH & CN.  

IV. NHU CẦU VỐN  

1. Nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2023: 68.511,0 triệu đồng  

2. Nguồn vốn:  

- Nguồn vốn ngân sách sự nghiệp KH&CN: 35.861,0 triệu đồng;  

- Nguồn vốn ngân sách đầu tư: 10.000,0 triệu đồng; 

- Nguồn vốn NSTW: 6.430,0 triệu đồng 

- Vốn khác: 16.220,0 triệu đồng.  

(chi tiết có Biểu 02 kèm theo) 

           V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện/thị 

xã/thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, các 
nguồn lực cụ thể với bộ, ngành Trung ương và HĐND tỉnh để đảm bảo nguồn lực 

cho thực hiện kế hoạch. 

- Tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách mới các lĩnh vực liên quan; hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế 
hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, các đảng bộ trực thuộc và các tổ 
chức, đơn vị cơ quan liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Tỉnh ủy và 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định. 
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2. Sở Tài chính  

Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn lực địa phương, phân bổ vốn sự 

nghiệp và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách địa phương theo thẩm quyền để 

thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn theo quy 
định của pháp luật; phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến việc xã hội 

hóa trong lĩnh vực y tế theo quy định. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ cân đối 

đảm bảo các nguồn lực thực hiện mục tiêu của Đề án. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. Trong đó, chú trọng cho nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất các 
loại giống chất lượng cao, công nghệ chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu 

hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên cho các sản phẩm chủ lực 
của tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan xuất bản bản tinh, 

cổng thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn… lồng ghép 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của 
Tỉnh ủy Lào Cai, về đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - 

Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 đến các 
tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh 

nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ 

quan đơn vị tuyên truyền về Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy 

Lào Cai trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.  

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai và các cơ quan thông 
tin đại chúng của tỉnh 

 Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý 

nghĩa của việc triển khai thực hiện kế hoạch của Đề án, tạo sự quan tâm, ủng hộ 
rộng rãi của xã hội đối với phát triển khoa học và công nghệ. 

 Tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức xã hội về công tác xã hội hóa 
để huy động đóng góp nguồn lực thực hiện nội dung kế hoạch Đề án. 

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai tăng cường tuyên truyền các thành 

tựu khoa học công nghệ để các tổ chức, cá nhân có cơ hội tiếp cận ứng dụng trên 
sóng phát thanh và truyền hình.  

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố   

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện/thị xã/TP chỉ đạo 

việc xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháo phù hợp với tỉnh 
hình thực tế của địa phương. 
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- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn 
cho thực hiện Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn và toàn 
thể nhân dân trong huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch 

trên địa bàn. 

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Các sở, ban, ngành liên quan, các huyện/ thị xã/thành phố báo cáo kết quả 
thực hiện Kế hoạch 6 tháng (trước ngày 10/6) báo cáo năm (trước ngày 10/12) 

về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận :                                                                                     
- TT: TU, HĐND, UBND Tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành tỉnh;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;  
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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