
UBND TfNH THAI NGUYEN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S KHOA HQC VA CONG NGH Dôc 1p-Tir do-Hnh phüc 

S& 55/KH-KHCN Thai Nguyen, ngày44 tháng 9 nàm 2020 

KE HOJLCH 
A A A Thiuc hiçn Ngh quyet so 50/NQ-CP, ngay 17/4/2020 cua Chinh phu ye 

Chirong trInh hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quyt s 52-NQ/TW, 
ngày 27/9/2019 cüa B ChInh trj khóa XII v mt s chü trtro'ng, chInh sách 

chil dng tham gia cuc Cách mng cong nghip Ian thu tir 

Thirc hin Nghj quy& s 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 cüa B ChInh trj v 
mt s chU truang, chInh sách chü ding tham gia cuc Cách mng cong nghip 
1n thir tu; Nghj quyt s 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 cüa ChInh phü ban hành 
Chuang trInh hành dng cüa ChInh phü thrc hin Nghj quy& s 52-NQ/TW, 
ngày 27/9/20 19 cUa Bt ChInh tn; 

Thirc hin K hotch s 110/KH-UBND ngày 20/8/2020 cüa UBNID tinh 
Thai Nguyen v Thirc hin Nghj quyt s 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 cüa ChInh 
phü v Chuong trInh hành dng cüa ChInh phU thirc hin Nghj quy& s 52-
NQ/TW, ngày 27/9/2019 cüa Bô ChInh trj khóa XII v mt s chü truong, chInh 
sách chü dng tham gia cuc Cách mng cong nghip 1n thu tu, S Khoa hçc 
và Cong ngh xây drng K hoich th%rc hin cii th nhu sau: 

I. MIJC IJICH, YEU CAU 

1. Tp th lânh dao SO, lãnh do các phông, don vj trrc thuc Si nm bat 
kjp thai, tn diing trit d các co hi d nâng cao näng suit lao dng, hiu qua, 
quàn l thông qua nghiên ciru, chuyn giao 1rng diing cac thành tim cüa cuc 
Cách mtng cOng nghip 1n thiTr tu trong tham muu, d xuat, trin khai cac 
nhim viii theo chüc nàng nhim vii duçc giao. Chü dng phông ngira, irng phó 
d hn ch các tác dng tiêu c1rc dn tir cuc Cách mng cOng nghip 1n thu tu. 

2. Chü dng, tIch circ tham gia cuc Cách mng cOng nghip ln thu tu là 
thim vi có nghia chin 1uçc d,c bit quan trQng, vüa cap bach, vira lâu dài 
cUa toàn So', trên Co so' nhân thüc dy dü, dung dan v ni ham, ban chat cüa 
cuc Cách mng cong nghip ian thu tu. 

3. T6 chCrc thirc hin dng b, toân din các chuong trinh, k hoch, quy 
hoach phát tnin khoa bce và cOng ngh, phát huy ti da các ngun içrc, bão dam dü 
ngun lc cho vic chü dng tham gia cuc Cách mng cong nghip ian thu tir. 
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II. NHIM VV  VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Dôi m&i tir duy, thng nht nhn thfrc, tang cu*ng vai trô lãnh dio, 
quãn 1 

cao tinh thn trách nhim, nâng cao vai trô lãnh dao,  chi  dao,  quân 1 
diu hành cüa nguôi dirng du cp üy, co quan trong vic t chüc, thirc hin các 
miic tiêu, nhim v1i tham gia cuc cách mtng Cong nghip ln thu tu mt each 
thit thirc, hiu qua. Gn vâi mllc tiêu, nhim v1i Khoa h9c và Cong ngh phiic 
vi phát trin kinh t - xã hi, cãi cách hành chInh và xây dirng ChInh quyn din 
tir. DAy manh  tuyên truyn dn can b, cong chrc, viên chire và nguñ lao dng 
trong dan vj nhAm tao  si.r tMng nhAt v nhn thüc trong vic chü dng tham gia 
cuc Cách mng cong nghip lAn thr tu. 

2. Hoàn thin các co ch, chInh sách tto thun lçri cho chü dng tham 
gia cuc Cách mLng Cong nghip iAn thu tur và qua trInh chuyn dôi s 

Tip ti1c rà soát, tham mixu các chInh sách di mi Ca ch dAu tu, nghiên 
ciru khoa h9c và phát trin cong ngh, huy dng mci ngun içrc xã hi dAu tu 
cho eác boat dng nghiên cüu khoa hoc, phát trin và üng dçing cong ngh, dôi 
mâi sang tao;  xem doanh nghip là trung tam cüa sr di mâi sang tao,  tip can, 
lam chñ và phát trin cong ngh mói, cong ngh thông minh. 

3. Xây thyng và phát trin co' s& h tang thit yu dáp trng yeu cAU cüa 
each ming cong nghip ian thur tu' 

- Xây dirng và phát trin dng b ha tAng d lieu. Hmnh thành h thng 
thông tin, dft lieu khoa hçc và cong ngh cüa tinh kt ni dng b và thng nhAt 
vâi quc gia. DAu tu trang bj các h thng thi& bj thu thp, luu trtt, xu l, bâo v 
dü lieu cong. Nâng cAp ha tAng kr thut bâo dam an toàn, an ninh mang. 

- Tp trung dAu ti..r và tang cung tim içrc khoa hçc, cong ngh cho Trung 
tam Phát trin Khoa hc và Cong ngh dam bâo näng içrc, hin dai,  boat dng 
hiu qua dáp irng yêu cAu cüa cuc Cách mang Cong nghip lAn thu tu. 

4. Phát trin Va nâng cao nãng iiyc dôi mói sang to cüa tinh 

- Tham muu cho UBND tinh h trG và tao  diu kin cho cac nhà khoa hoc, 
các chuyên gia giói d nghiên cü'u, tao  ra cac san phAm cong ngh phiic vi phat 
trin kinh t - xã hôi tinh; 

- Xây dirng và trin khai thirc hin có hiu qua cãc chuo'ng trInh h trq 
doanh nghip nghiên cü'u, lrng diing cong ngh, thirc hin chuyn d& s, nâng 
cao näng suAt, chAt luqng, hiu qua, sue canh  tranh cüa nn kinh t. 
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- Tip tiic trin khai có hiu qua K hoach  h trq h sinh thai khi nghip 
di mi sang tao  tinh Thai Nguyen dn nàm 2025, dy manh  kt ni các thành 
phn trong h sinh thai khâi nghip di mâi sang tao,  kt ni du tu cho các d? 
an khâi nghip d& mâi sang tao,  thilic dy hoat dng kh6i nghip di mi sang 
tao; K hoach trin khai thirc hin D an "Thüc dy chuyn giao, lam chü va 
phát trin cong nghê ti'r nithc ngoài vào Vit Nam trong các ngành, linh v1rc u'u 
tiên giai doan dn 2025, djnh huó'ng dn näm 2030" trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen. 

5. Phát triên nguôn nhân ly'c thIch frng vó'i yêu cu cuc cách mng 
cong nghip lan thu tu' 

- Tang cung thirc hin các hoat dng dào tao  nhäm nâng cao näng lirc 
chuyên môn, nghip vii, k5' nàng (ngoçii ngii', tin hQc, giao tiêp...) và näng 1rc 
üng diing cong ngh thông tin trong qua trInh thirc hin chüc trách, nhim vii 
ducc giao cho can b cOng chiirc viên chirc trong dn vj; Huóng dn nguôi 
dan, doanh nghiêp thc hin djch vii cOng mirc d 3, 4 trên Cng Djch viii 
cong tinh Thai Nguyen; 

- Nghiên cü'u, xay dirng cc ch, chinh sách, khuyn khIch di ngü trI thüc, 
các nhà khoa bce tham gia hoat  dng nghiên cru, di m&i, sang tao;  trin khai 
hoat dng nghiên ciru và irng diing phü hcip vfd xu hurng hi nhp và phát trin. 
Thirc hin kt ni, khuyn khIch can b khoa hoc, trI thilic Vit Nam, Thai 
Nguyen i nuc ngoài hin k, tham gia các hoat dng hçip tác dào tao,  nghiên 
ciru khoa hoc, chuyn giao cOng ngh, gop phtn thüc dy khoa hçc và cOng 
ngh cüa tinh phát trin. 

6. Phát trin các ngành và cong nghip tru tiên 

Dt hang và trin khai các nhim viii khoa hçc và cOng ngh có ni dung 
nghien ciu, phát trin cOng ngh nn tang (Di? lieu 1671, Din toán dam máy, 
Internet ke't nO'i van vát, Các robot cO kIt nO'i) và cong ngh ü'ng dçing (cong 
ngh in 3D, May móc tzr dng hóa, TrI tue nhán tgo; TIch hcip con ngu'ô'i và 
may móc). 

A• A 7. IIi nhp quoc te 

- Xây dung và thuc hin các chuGng trInh, k hoach  hçp tác nghiên cü'u 
khoa hoc, chuyn giao cOng ngh vi các cc quan, dGn v, dja phucing có 
trInh d khoa hoc và cOng ngh tiên tin trong cuc Cách mang Cong nghip 
lan thir tu. 

- Chü dng tham gia mang luói di mói sang tao  toàn cu. 
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8. Thüc dy chuyn dôi so 

- Thrc hin chuyn di s, bâo dam thng nht, kt n& lien thông, dng b. 

- Chun hóa và tang cuông nàng 1irc di ngü can b dan vj; Tang cu&ng ca 
ch phi hçip giãi quyt thu tyc hành chinh, cong khai các quy trInh, thu tiic 
hành chinh phü hçp v&i hoit dng cüa chInh quyn s tai  b phn mt cira, mt 
cüa lien thông. 

(co Biéu Ké' hoach chi tiê't kern theo) 

III. TO CH1C THUC HIIN 

1. Các phông, dan vj thuc S can cü chtrc näng nhim v11 trin khai thçrc 
hin K hoich nay dam bão hiu qua. Thrc hin báo cáo các nhim viii drn7c 
giao trong K hoch gi1i Phông Quán 1 Khoa hc và Cong ngh trixóc ngày 
30/11 hang näm. 

2. Phông Quán l Khoa h9c và Cong ngh có trách nhim giüp Giám dc 
Si theo dOi kim tra, dOn dc vic trin khai tFiçrc hin k hoch nay; Djnh kS' 
tng hçp báo cáo UBND tinh k& qua thçrc hin tru&c ngày 10/12 hang näm. 

3. K hoich nay thay th K hoch s 09/KH-KHCN ngày 30/01/2020 
cüa Si Khoa hçc và Cong ngh v Thrc hin Nghj quy& sé 52-NQ/TW, ngày 
27/9/2019 cüa B ChInh trj khóa XII v mt séi chü truang, chInh sách chü dng 
tham gia cuc Cách mng cong nghip 1n thu1r tu. 

Trên day là K hotch thirc hin Nghj quyt s 50/NQ-CP, ngày 
17/4/2020 cüa ChInh phU v Chuang trmnh hành dng cüa ChInh phü thirc hin 
Nghj quy& s 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 cüa B ChInh trj khóa XII ye mt 
s chü truong, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mtng cong nghip 1n 
thu tu; trong qua trInh thçrc hin, nu phát sinh vuong mac, d nghj phán ánh 
v Phông Quân 1 Khoa h9c và Cong ngh d báo cáo Lânh dio Si xem xét, 
giãi quy& kjp thi./. 

N'iinI,ân: DOC 
- UBND tinh (bao cao); 
- Lãnh dao So'; 
- Các phông, do'n vj trirc thuc SO'; 
- Lu'u: VT, KH&CN.j 



çHI TIET KE HOACH 
-KHCNngay1/9/2O2O cia SàKhoa hQc và Cong ngh) (Ban hành kern theo Ké' h 

So TT N9i dung thiic hiçn Chu tn thtrc hiçn Phoi hçrp thic hiçn 
Thô'igian 

thtrc hiên 

DO! MI TU' DUY, THÔNG NHAT NH4N TH1C, TANG CU'UNG VA! 
TRO LANH D4O, QUAN LY 

Di mâi tu duy, thng nht nhân thi'rc, tu tumg, hành dng trong trin khai các 
chü truong, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mng Cong nghip 1n 
thir tu: Trin khai, quán trit tinh thn Nghj quyt s 52-NQ/TW ngày 27/9/20 19 
cüa B Chinh frj dn tht cã các can b, cong chirc, viên chilrc trong don vj nhm t?o 
sr thng nht v nhn thCrc trong vic chü dng tham gia cuc Cách mng Cong 
nghip I.n thr ttx. 

Các phông, dan vj thuc 
Sa 

Th uang xuyen 

2 

T chirc ph bin, quán trit, tuyên truyn sâu rng các chü trucing, chInh sách, 
k hoach cüa Tinh üy; cüa UBND tinh thixc hiên Nghi quyt s 50/NQ —CP, 

, 
ngay 17/4/2020 cua Chinh phu den toan the can bQ, dang vien, cong chuc, vien 
chirc, nguOi lao dng và nhân dan. 

Các phông, don vi 
, 

thuçc So 
Thuong xuyen 

T chi'rc thirc hin cO hiu qua K hoch cüa Tinh üy; cUa UBND tinh th?c hin 
Nghj quyt s 50/NQ —CP, ngày 17/4/2020 cüa ChInh phü. 

Các phông, don vj 
thuc Si 

Thirong xuyen 

THAM MTJ'U HOAN THIN TIlE CHE TO THUiN LI CHO CHU 
BONG THAM GIA CUQC CACH MING CONG NGHIP LAN THU' TU' 
vA QUA TRINU CIIUYEN BÔI sO CUA TINH 

Tip tuc rà soát, tham muu các chInh sách di mâi co ch du tu, nghiên cIru 
khoa hoc và phát trin cOng nghê, huy dng mçi ngun luc xã hôi du tu cho 
cac hot d9ng nghien cmi khoa h9c, phat trien va ung ditng cong nghç, doi moi 
sang tao; xem doanh nghip là trung tam cüa sir di mri sang tao, tip can, lam 
chü và phát trin cong ngh mâi, cOng ngh thông minh. 

Cac phong, don vi 
thu . 

Các s, ngành, UBND 
, cac huyçn, thanh, thi; 

Hip hi doanh nghip 

Nàm 2021 và 
nhung nam 

tip theo 
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S TT thtrc hiên Chü trI thirc hiên Phi hop thirc hiên 
Thôi gian 

thffchin KHOA,li9C 

XAY DUNG vA 
I5NG YEU cAu CUJ 

VA 
* 
' 

'fl'G  
SO HA TANG THIET YEU DAP 

CONG NGHIP LAN THU' TU' 

Tp trung dAu tu tang, crng tim 1rc khoa hçc và cong ngh cho Trung thm 
Phát trin Khoa h9c và Cong ngh dam bâo näng 1rc, hin dai, hot dng hiu 
qua dáp irng yêu cu cüa cuc Cách mng Cong nghip 1n thu tu. 

Trung tam Phát triên 
Khoa hoc và Cong ngh 

Sâ Kê hoach & Dâu tu, 
Sâ Tài chInh 

Nam 2021 vã 
nhüng näm tiêp 

theo 

IV PHAT TRIEN vA NANG CAO NANG LU'C nOi MO! SANG TAO CUA TIIMH 

Hoàn thin co ch, chInh sách khuyn khIch doanh nghip lip, quãn 1, sir 
dtng Qüy phát trin Khoa h9c và Cong ngh; h trçY doanh nghip du tir cho 
nghiên ciru, 1ng dtng khoa h9c và cOng ngh, di mâi sang tao. Dy mnh 
hçp tác cOng — tir, chuyn giao cOng ngh thüc dy nhanh vic i'mg ding khoa 
h9c, cOng ngh vào san xuAt, kinh doanh. 

Phông Kê hoach - 
Chuyên ngành 

Các sâ, ban, nganh; 
UBND các huyn, 

thành ph, thj xã; Hip 
hôi doanh nghip 

Näm 2021 vã 
nhttng näm 
tiêp theo 

2 
Xây drng và trin khai chrong trInh h tr? phát trin doanh nghip KH & CN 
phü hçp vOi giai don mdi. 

PhOng Quãn 1 Khoa 
h9c và Cong ngh 

Các s6, ban, ngành; 
UBND các huyn, 

thành ph, thj xa; Hip 
hi doanh nghip 

Giai do?n 

2021 -2030 

Tip tic trin khai có hiu qua K hoach  h trg h sinh thai khâi nghip di 
mOi sang to tinh Thai Nguyen dn näm 2025, dy manh  kt ni các thành 
phn trong he sinh thai khâi nghiêp di mài sang tao, kt ni du tix cho các 
dr an khi nghip di mâi sang t?o,  thüc dy hot dng khi nghip di mi 
sang tao; K hoch trin khai thrc hin D an "Thüc dy chuyn giao, lam thu 
và phát trin cOng ngh tu nuâc ngoài vào Vit Nam trong các ngành, linh virc 
uu tiên giai domn dn 2025, djnh huàng dn näm 2030" trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen. 

PhOng Quãn 1 Khoa 
hoc và Cong nghê 

Các Sâ, ban, ngãnh, 
UBND các huyn, 
thành ph, thj xâ; 

Dti hQc Thai Nguyen 

Giai don 

2021 -2025 
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S TT g( 

SO \i. 

cONG Hji 

hiên Chü trI thirc hiên Phi hop thiuc hiên 
Thoi gian 

4 
- Xây dirng và trin khai cac - trInh h trçi doanh nghip nghiên cüu, 
i'rng diing cong ngh, di mOi cong ngh, thrc hin chuyn di s, nâng cao 
nAng suit, chit hrcrng, hiu qua, sOc cnh tranh. 

Phông Quãn 1 Khoa 
hoc và Cong ngh 

Các SO, ban, ngành, 
UBND các huyn, 
thành phô, thj xà; 

Dti hçc Thai Nguyen; 
Hip hi doanh nghip 

Giai don 

2021 -2030 

5 

- Tang clxng trin khai các hott dng nghiên cOu, ilrng ding chuyn giao tin 
b khoa h9c và cong ngh trên mci lTnh vrc, dja bàn. Tp trung thixc hin các 
chiimg trInh hcrp tác v nghiên ciru khoa hc và chuyn giao tin b khoa hc 
và cong ngh giüa tinh và Di hc Thai Nguyen, các co quan, don vj doanh 
nghip khoa hc va cOng ngh trong và ngoài nuOc. 

PhOng Quán 1 Khoa 
hoc và Cong ngh 

V 
PHAT TRIEN NGUON NHAN LIIC THICH UNG vOl vEu cAu cuoc 
CACH MNG CONG NGHIIP LAN THU' TU' 

Nghien cüu, xây drng co ch, chInh sách, khuyn khIch di ngü trI thOc, các 
nhà khoa hc tham gia hoat dng nghiên ciru, di mOi, sang tto; trin khai 
hoat dông nghiên ciru va Ong dung phü hp vOi xu hi.rOng hi nhp và phát 
trin. Kt ni, khuyn khIch can b khoa hoc, trI thOc Vit Nam, Thai Nguyen 
O nuOc ngoài hin k& tham gia các hot dng hçp tác dào tao, nghiên cOu 
khoa hoc, chuyn giao cong ngh, gop phn thüc dy khoa hc va cOng ngh 
cUa tinh phát trin. 

Phông Quán 1 Khoa 
hoc và Cong ngh 

SO Nti v11; Các Vin 
nghiên cü'u, triiO'ng di 

hoc; Di hçc Thai 
Nguyen; Hip hi 

doanh nghip 

Giai dotn 

2020 -2030 

2 

- Th%rc hin các hot dng dào tto nhm nâng cao nàng 1irc chuyên môn, 
nghip vii, k nãng (ngoi ngü, tin hoc, giao tip...) và nàng 1irc Ong diing 
cong ngh thông tin trong qua trInh thirc hin chOc trách, nhim vi duçc giao 
cho can b cong chOc vien chOc trong tinh; HuOng dn nglsôi dan, doanh 
nghip th?c hin djch vçi cong mOc d 3, 4 trên h thng Djch vi cong tinh 
Thai Nguyen. 

Van phOng - Thanh tra 
Các tru&ng thuc 

Dai hc Thai Nguyen 
ThuOng xuyên 
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So TT 

c.IU d  

f/ Nj1unirc hiên 
ll KHOA HOC \ 

Chü trI thtrc hiên Fhôi hop thçtc hin 
Thô'igian 

thtrc hien 

VI 
vA f 

PHAT TRIEN NGAN4I 1' UU TIEN 

1 

Dt hang các nhim vii ngh có ni dung nghiên cru, phát 
Phông Quãn l Khoa 

hçc và Cong ngh 
Các vin nghiên ciru, 

tru0ng di hc 
Giai don 

2020 -2030 

trin cong ngh nn tang (D€t 1iu lan; Din toán dam may; Internet kt ni 
vtn vet; Các robot có kk ni) và cong ngh mg diing (Cong ngh in 3D; May 
moe tir dng hóa; TrI tu nhân tao; TIch hçp con ngixi và may móc). 

VII HOI NHIP QUOC TE 

1 

Xây drng và thirc hin các chixcing trInh, k hoch h9c tp kinh nghim, hçp 
tác nghien ctru khoa hoc, chuyn giao cong nghe vOi các co quan, don vi, dia 
phuong cO trinh dQ khoa h9c và cOng ngh tiên tiên trong cuc Cách mng 
Cong nghip ln thir tti. ChU dng tham gia mng hxOi di mâi sang to toàn 
câu 

Van phong - Thanh tra 
. 

So Ngoai vu; Dai hoc 
Thai N u ên g y' 

Giai doan 

- 2020 2030 

VIII THUC DAY CHUY N DOI SO 

1 

- Thirc hin chuyn di s, bão dam thng nht, k& ni lien thông, dng b. 

- Chu hóa và tang cixang näng 1irc di ngü can b trong các co quan cüa tinh; 
tang cithng co ch phi hgp giãi quyt thu tiic hành chInh, cOng khai các quy 
trInh, thu tiic hành chInh phü hp vâi hot dng cUa chInh quyn s ti b phn 
môt cüa, môt cira lien thông cüa các co quan, don vj trên dja bàn tinh. 

Van phông - Thaith tra Thuang xuyên 
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