
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN DAN PHIXçtNG Dc Jp - Tir do - Hnh phñc 

S& LO/KH-UBND Dan Phng, ngày  26  tháng 8 nám 2021 

KE HOCH 
Trin khai thiyc hin Chuong trInh s 07-CTr/TU cüa Thành üy v 
"day minh phát triên khoa hQc cong ngh Va dôi mri sang tio trên 

dla bàn huyn Dan Phtrçrng giai aotn 2021-2025" 

Thixc hiên Chung TrInh s 07- CTr/TU ngày 17/3/2021 cUa Thành üy Ha 
Ni v " dAy manh phát trin khoa h9c cong ngh và dôi m&i sang tao trén dja 
bàn thành pM ha Ni giai doan 2021-2025; Thông báo s 439-TB/TU ngày 
30/7/2021 cüa Thành iiy Ha Ni v vic Thông báo Kt 1un cüa dng chI 
Nguyn Van Phong, Phó Bi thu' Thânh üy, Truó'ng Ban chi dao  Chuang trInh s 
07- CTr/TU cüa Thành üy tai Hi nghj giao ban Ban chi dao cong tác sci k& 6 
tháng dAu nàm, trin khai nhim vii trong tam cong tác 6 tháng cui nàm 2021, 
UBND huyn Dan Phi.rçnig xây dirng K hoach trin khai thirc hin Chiscmg 
trInh nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Phát trin khoa h9c cong ngh va di mói sang tao  thirc sir trâ thành 
dông 1?c chü yu phát trin kinh t, xa hi cüa huyen, sm hoàn thin vic xây 
drng huyn nông thôn mâi kiu mu cüa Thu dO, dAy nhanh tMn d trong cOng 
hoàn thin D an len Qun trong thai gian sm nhAt. 

- Thirc hin thAng lcii, thành cong Nghj quy& Dai hi Dãng b huyn Dan 
Phuqng IAn thir XXIV nhim kS' 2020-2025. 

2. Yêu cAu 

- Quán trit miic tiêu, chi tiêu, yeu cAu và nhim v11 trong tam cüa Chi.rcmg 
trmnh 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 gAn vâi qua trInh t chirc thirc hin Nghj quyt 
Dai hi Dãng b huyn Dan Phixçing lAn thr XXIV nhim kS' 2020-2025, các 
Chuong trInh cOng tác khác cüa Huyn üy, nh&m dAy manh cong tác phát trin 
khoa h9c vã cong ngh trên dja bàn huyên. 

- Xác djnh, xay dung I trInh cho t&ng näm và thirc hin có hiu qua mitc 
tiêu, nhiêm vi d ra. 

- Thu trtxàng ca quan, dmi vj tr1rc tip lãnh dao, chi dao và chju trách 
nhim v hoat dng khoa h9c cOng ngh và dôi mOi sang tao. 
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II. NQI DUNG THIfC HIIN 

1. Cong tác thông tin, tuyên truyn, phô bin chInh sách, pháp Lut v 
khoa h9c và cong ngh, dôi mói sang tio 

- T chlrc ph bin các chmnh sách và van bàn pháp 1ut ye quail 1 KHCN 
trên da bàn huyn cho can b, cong chlrc các phông ban, ngành huyn; các 
doanh nghip, dun vj cor s san xut kinh doanh có lien quan dn KHCN. 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn v quy djnh cüa pháp 1ut v khoa hçc 
cong ngh; dng th?ñ hung dn và khuyn khich các t chüc, cá nhân trên dja 
bàn huyn áp dçng các tin b KHCN trong cãi cách hành chInh, 1mg diing tiên 
b khoa h9c k thut trong san xut, y t, sang kin. 

- Tang cthng dua tin bãi trên h thng ba truyn thanh, cng thông tin 
din tlr huyn các mô hInh, dir an, chirung trInh, d tài, guoiig din hmnh tiên tin 
dugc áp diing rng râi có hiu qua. Thông qua dóng gop phn nâng cao nhn 
thüc cüa can b, cong chiirc, viên chlrc và nhân dan trong vic áp diing các giãi 
pháp k9 thut nâng cao chit lircing, hiu qua kinh t và xã hi trên các linh vlrc. 

2. Cong tác G'ng diing khoa hçc cOng ngh, dôi mói sang tto 

- Thirc hin t& các 1mg diing khoa hçc cong ngh, di mâi sang to trong 
hoat dng quãn 19 nhà nuóc; cong tác quàn 19 chit luçing theo tiêu chun ISO và 
hoat dng khuyn cong trên dja bàn huyn. 

- Tiép tiic hi.r&ng dn gilip d các h nông dan chuyn di cor cu cay 
trng, 4t nuOi, 1mg ditng cOng ngh cao, an toàn thrc phm; Giãm thiu 0 
nhim môi tnr&ng bng cOng ngh dm lot sinh h9c trong chàn nuOi 1cm; Phát 
trin Nm an, các mO hInh lien kt san xut, d an thu gom, xü 19 rác thai, các 
hInh thlrc lien kt trong ti chlrc san xut, cung 1mg thlrc an chän nuôi, 4t tir 
nông nghip, tiêu thi nOng san giita doanh nghip và nông dan nhm nâng cao 
thu nhp cho nguôi dan dja phuorng. 

- Duy tn và nhân rng mô hInh trng hoa lan H Dip, Dan Phucmg; mO 
hInh san xu.t cOng ngh cao, rau hru co a xâ Dan Phucng, Song Phi..rqng, Th9 
Xuân; mô hInh trng nm xã Dan Phuqng và H M và san xut nông nghip 
cOng ngh cao 20 ha ti vüng bâi giUa sOng Hông xä Lien Trung. 

- U'ng diing khoa h9c cOng ngh trong san xut cOng nghip dôi vâi các 
mO hInh san xut g van dam nhm thay th g tir nhiên; cài tin, di m1mi, dtu 
tu cong nghê vào lTnh virc ch bin lam san, d mc gia ding thur may diic, 
cham vi tInh CMC; áp ding sang kin, cãi tin k5' thut trong san xut nhu h 
thng phun sun kin, thu biii sun b&ng horn nithc, cOng ngh dot chat thai t1m các 
san phm lang ngh ly nhit s.y g... 
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- H trçl các doanh nghip, ca sà san xuât dãu tu may móc, trang thit bj 
d& mOi cong ngh, câi tin mu ma nhm tang khâ nàng cnh tranh cüa san 
phm trên thj tru?ing. 

3. Cong tác kim tra vic chp hành chInh sách pháp 1ut v KIICN, 
tiêu chuãn do luông chat Ju'çrng và bão v ngub'i tiêu dung 

- Tang clx&ng cong tác quãn 1' nhà rnthc v Khoa h9c cOng ngh dOi vâi 
các t chirc cá nhân trong vic ch.p hành chInh sách pháp 1ut v khoa hpc cOng 
ngh trên dja bàn huyn. 

- Phi hçip vâi Si Khoa h9c và Cong ngh và các dan vj lien quan tin 
hành kim tra v tiêu chun do hr&ng cht 1ucng di vói các san phm xäng du, 
khI ga hôa lOng, din, ca sâ san xu.t, vn chuyn, kinh doanh hang giâ, hang 
kern cht krçng, xâm phm quyn s& h&u trI tue,  báo v quyn lçii nguài tiêu 
dung và các co s& y th sfr diing thit bj X-quang, vic xây dirng, áp dicing, duy trI 
và cài tin H thong quãn 1 chit lucing theo tiêu chun quc gia TCVN ISO 
9001:2015 trên dja bàn huyn. 

4. Cong tác s& hüu trI tue, xay dijng nhãn hiu, thirong hiu 

- Tang cu&ng cOng tác quãn 1 nhà nuóc và h trV xây dimg và duy trI 
thi.rcing hiu, nhan hiu tp th chü lirc cüa huyn nhu: N}iãn hiu bu&i torn yang 
Dan Phixcrng, xä Thixçing M và tip tijc xây dirng các nhân hiu tp the rau an 
toàn cüa xà Phi.rcing DInh, Thtrçng M, Dan Phucing; Hoa Dan Phuqng; Nâm 
Dan Phuçmg; San phm chän nuOi Phixcmg DInh; Rau giá, Thjt 1cm Trung Châu 
và Du Hng Ha gop ph.n quàng bá, tiêu thi san phm cho nOng dan. 

- Vn dng, hithng dn v thu tiic d các cci si san xut, doanh nghip dja 
phuang tham gia cuc thi cUa Thành ph, Trung uong t chirc bInh ch9n, dánh 
giá, phân htng san phm OCOP tü 3 sao trà len. 

5. Cong tác chuyên di, duy trI h thng quãn 1 cht hrqng theo tiêu 
chuan quoc gia TCVN ISO 9001 :2015 

- Tip tiic duy tn, cãi tin và mc rng h thng quãn 1 chit luçing theo 
tiêu chun TCVN ISO 9001:2015 tai  UBND huyn và các xã, thj trân. 

- T chüc hot dng cüa Hi dng sang kin co sâ; ban hành quy ch, 
hu&ng dn và cOng nhn sang kin cp co sâ cUa các Ca quan, dun vj trén dja 
bàn huyn. 

III. TO CHIC THIIC HIN 

1. Phông Kinh t 

- Là cci quan thu&ng tnrc, tham mixu UBND huyn xây dirng ké hoch 
trin khai Chuang TrInh s 07- CTr/TU ngày 17/3/2021 cüa Thành üy Ha Ni 
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v "day manh  phát trin khoa hoc cong ngh vâ di môi sang tao  trên dja bàn 
thành ph ha Ni giai doan 202 1-2025. 

- Tham mi.ru triên khai cong tác quán 1 nhà nithc v khoa h9c, cong ngh, 
nâng cao kin thirc v tiêu chun do ]ir&ng chat lixcng; xây dung và áp diing H 
thng quãn l cht hrqng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2015 vào hoat dng 
cUa UBND huyn và các xã, thj trn. 

- Th?c hin dãng k bâo h, xây dung các nhàn hiu, thtxcing hiu, chi dan 
dja 1 cho các san phâm cüa huyn. 

- Tham mu'u xây dirng K hoach trin khai dàng k áp ding các giãi pháp 
câi tin, sang kin, k5 that trên dja bàn huyn. Khuyn khIch can bO,  cong chüc, 
ngi.thi lao dng ap dicing sang tao  rng rãi trong cOng vic, giãng day và mang li 
hyi Ich cho xä hôi. 

2. Phông V t 

- Chü trI, d XULt trong vic kim tra các ca si y t có sir ding thit bj X-
quang trên dja bàn huyn. 

- D xut các phuang an, giái pháp áp diing cong ngh thông tin trong 
cong tác quàn 1', khárn, ch1ra bênh tai các co sâ y t. 

3. Phông Van hOa và Thông tin 

- Tham muii UBND huyn ban hành, trin khai k hoach irng diing cong 
ngh thông tin trong hoat dng co quan nhà nuó'c, phát triên ChInh quyên so và 
dam bão an toàn thông tin mng. 

- ChÜ trI, phôi hçp phông Kinh tê và các dan vj có lien quan triên khai các 
chuang trInh theo l trInh cUa Thành ph trong vic chü dng tham gia cuc Cách 
mng cong nghip 1n thr tu. 

- Chü tn xây dmg, duy tn trang thông tin din ttr ciia huyn. 

4.PhôngGiáodçicvàdàotao 

- Thirc hin áp ding cOng ngh thông tin trong giáo dic, dào tao,  triên 
khai các phân mêm t1ng dirng trong quàn 1' và giâng day. 

- Trin khai các sang kin, cài tin trong cOng tác quàn l và giãng day 
thuc linh v1rc giáo diic. 

5. Phông Tài chInh-K hoch 

- Tham mtru cho UBND huyn v kinh phi thirc hin các nhiin vii di vth 
các dan vj có lien quan theo qui djnh. 

6. Trung tam van hOa, thông tin vA Th thao 

- Biên soan, tp hçip tuyên truyên các guong ngui tot, vic tot, gixcing 
dien hInh tiên tiên trong lao dng sang tao. 
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- Tuyên truyên phô biên các d tài dugc áp diing rng rãi dê các to chirc, 
cá nhân và nhân dan trên dja bàn huyn có thông tin. 

7. Cong an huyn, Di quail i th! trtrvng so 20 huyn 

Phi hçp trong cong tác kim tra, kim soát các hot dng lien quan den 
linh virc khoa h9c cong ngh. Trin khai các giãi pháp áp dung cong ngh thông 
tin, cac d tài khoa h9c, sang kin kinh nghim trong flnh virc ngành. 

- . 8. UBND cac xa, th tran 

- Thrc hin cac mô hInh üng diing, áp diing tin bt k5 thu.t trong quãn l, 
san xut, kinh doanh trên dja bàn xã, d xut nhân rng hoc triên khai Co hiu qua. 

- Xây dirng và áp diing, duy trI H thng quàn I ch.t luçing theo tiêu 
chun TCVN ISO 900 1:2015 vào hot dng cüa UBND xã, thj trân. 

- Trin khai, tip nhn các d tài sang kin trên dja bàn xã, thm djnh ni 
b và trInh Hi dng sang kin huyn xem xét quyt ctjnh. 

9. Các phông, ban, ngành, do'n vj có lieu quan trên dja bàn huyn. 

- Can cir ni diing cüa k hoach và tmnh hInh thirc tin 4n diing và triên 
khai áp diing cong ngh thông tin, các giâi pháp, sang kin nh.m nâng cao hiu 
qua trong cong tác quàn l, cãi cách thu tçic hành chInh nâng cao nàng su.t lao 
dng và hiu qua cüa trng dan vj. 

Trên day là K hoch cOa UBND huyn trin khai thirc hin Chuang trInh 
07-CTr/TU cüa Thành üy v "day manh  phát triên khoa h9c cOng ngh và dôi 
mâi sang to trên dja bàn huyn Dan Phisçing giai don 2021-2025" yêu cu các 
phOng, ban, ngành, UBND các xa, th trn trin khai thixc 

No'i nhân: 
- S& KH&CN Ha Nôi (dé b/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các phông; Kinh tê, Y té, VHTT, TC-KH; 
- Các ngãnh; Cong an huyn, BCH QS huyn, Di 
QLTT sO 20, TT VH'IT và U; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Liru: VT. 
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