
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:          /KH-UBND  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và 

chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ  
vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh” 

 

Trong thời gian qua hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đạt được 

nhiều kết quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội trên địa bàn tỉnh, giai 
đoạn 2016 - 2020, công tác quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án 

nghiên cứu khoa học đã có những kết quả, hiệu quả nhất định góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên còn những tồn tại hạn chế 

như: Các nhiệm vụ KH&CN chưa đồng đều trong các lĩnh vực; việc ứng dụng 
kết quả nghiên cứu còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa 

thực sự tốt... Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, nhanh 
chóng đưa các ứng dụng, chuyển giao thành tựu nghiên cứu KH&CN cho các 

địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức 
Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và chuyển giao kết 

quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh”, 
cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên 

địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; định hướng cho giai đoạn 2021-2025. 

- Trao đổi, thảo luận nhằm đổi mới việc lựa chọn danh mục đề tài, dự án 
hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh nhà, đồng thời đưa ra được những giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng 
dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sau khi đề tài kết thúc, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.  

 2. Yêu cầu: 

 - Công tác chuẩn bị đảm bảo tốt các điều kiện để Hội nghị đạt hiệu quả. 

 - Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, đi vào 
trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề Hội nghị. 

II. Nội dung 

1. Thời gian, hình thức tổ chức: 

- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, từ 13h30’ ngày 27 tháng 8 năm 2021. 

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến 
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2. Địa điểm, thành phần:  

2.1. Điểm cầu tỉnh: Phòng họp số 3, tầng 4, UBND tỉnh. 

- Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành;  

- Đại diện một số trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; các 
trường chuyên nghiệp trong tỉnh. 

- Lãnh đạo các tổ chức khoa học, doanh nghiệp, HTX của tỉnh Lào Cai. 

(Có phụ biểu danh sách đại biểu kèm theo) 

2.2. Điểm cầu cấp huyện: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, 
thành phố. 

- Chủ trì: Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng tham mưu liên quan của UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện một số tổ chức, cá nhân đã triển khai đề tài, dự án khoa học trên 
địa bàn trong giai đoạn 2016-2020. 

(Thành phần cụ thể do UBND các huyện, thị xã, thành phố mời) 

3. Nội dung chương trình  

- Báo cáo của Sở Khao học và Công nghệ: Đánh giá kết quả, hiệu quả các 

đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN giai đoạn 2016 - 2020; những khó 
khăn tồn tại hạn chế; định hướng trong thời gian tới. 

- Tham luận, thảo luận của các sở ngành, địa phương, đơn vị: Về kết quả 

nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương, ngành trong thời gian qua; khó khăn hạn chế; đề xuất 

giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thời gian tới.  

(Có phụ biểu danh sách các đơn vị đăng ký tham luận kèm theo) 

- Chủ trì Hội nghị kết luận. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị bài phát biểu 
của Lãnh đạo UBND tỉnh; chuẩn bị phòng họp, khánh tiết Hội nghị. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan  

triển khai thực hiện nội dung chương trình Kế hoạch. 

- Chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu Hội nghị. 

- Xây dựng và trình bày báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu 

ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; định 
hướng cho giai đoạn 2021-2025; 
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- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Thường trực UBND 
tỉnh thực hiện công tác tổ chức Hội nghị. 

2.3. Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Các sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao tham luận tại Hội nghị: 

Chuẩn bị Báo cáo tham luận, tập trung vào đề xuất kiến nghị giải pháp đổi mới 
cách thức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh ứng dụng kết quả 

nghiên cứu vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian 
tới (mỗi tham luận trình bày 5 - 7 phút). 

-  Các sở, ngành, địa phương, đơn vị khác: Chuẩn bị ý kiến phát biểu, trao 

đổi tại Hội nghị (mỗi ý kiến phát biểu 5 - 7 phút). 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phối với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn 

bị điều kiện cần thiết để kết nối đường truyền Hội nghị trực tuyến theo Kế hoạch. 

- VNPT Lào Cai đảm bảo đường truyền kết nối điểm cầu tỉnh đến điểm cầu 
huyện thông suốt trong thời gian diễn ra Hội nghị. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố mời các đại biểu trên địa bàn huyện. 

- Báo Lào Cai, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin, 
bài về Hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu đến dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm 

vụ khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 
vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh” của UBND tỉnh Lào Cai, yêu cầu các sở, ngành, 

địa phương, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện./.      

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời) 
 
    

Nơi nhận: 
- TT: UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, 
 cơ quan, đơn vị dự HN (theo danh sách); 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã,  thành phố; 
- Báo Lào Cai; VNPT Lào Cai; 
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
                 Giàng Thị Dung 
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Phụ biểu 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN MỜI DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

TẠI ĐIỂM CẦU TỈNH  
(Kèm theo Kế hoạch sô            /KH-UBND ngày         /8/2021  

của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

TT Tên tổ chức/ cá nhân Địa điểm Hội nghị 
Số lượng 

ĐB 

1 

UBND tỉnh: 
- Đ/c Giàng Thị Dung - PCT UBND tỉnh 

chủ trì;  
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 

UBND tỉnh 

Phòng họp trực 

tuyến số 3, tầng 4, 
UBND tỉnh 

3 

2 Văn phòng Tỉnh ủy 1 

3 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 1 

4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 1 

5 Sở Tài chính 1 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 

7 Sở Giáo dục và đào tạo 1 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 

9 Sở Tài Nguyên - Môi trường 1 

10 Sở Công thương 1 

11 Sở Giao thông - Xây dựng 1 

12 Sở Y tế 1 

13 Sở Văn hóa Du lịch - Thể thao 1 

14 Sở Thông tin truyền thông 1 

15 Hội Nông dân tỉnh Lào Cai 1 

16 Trung tâm giống nông lâm nghiệp 1 

17 Tỉnh đoàn Lào Cai 1 

18 Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh 1 

19 Trường Cao đẳng Lào Cai 1 

20 Trường Chính trị tỉnh 1 

21 

Sở KH&CN (Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các 

phòng, đơn vị (phòng QLKH, QLCNg; 
KHTC; Trung tâm Ứng dụng TBKHCN ). 

05 
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Phụ biểu 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ  THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Kế hoạch sô            /KH-UBND ngày         /8/2021  

của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

I. Các sở, ban, ngành: 

1/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

2/ Sở Y tế; 

3/ Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch; 

4/ Sở Giáo dục và Đào tạo; 

5/ Tỉnh đoàn Lào Cai. 

II. UBND các huyện/thị xã/thành phố: 

1/ UBND huyện Bắc Hà; 

2/ UBND huyện Bát Xát; 

3/ UBND huyện Bảo Yên; 

4/ UBND thị xã Sa Pa. 

III. Tham luận của các đơn vị khác: 

1/ Phân Hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; 

2/ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Hà; 

3/ Trung tâm giống NLN tỉnh Lào Cai; 
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