Theo báo cáo kim im tp th lãnh o S, trong ó a nêu ro nhng kêt qua at c, nhng tôn tai, nguyên nhân
va a ra giai phap khc phuc. Nm 2018, lãnh o S a thc hiên cac nhiêm vu trong tâm cua nganh theo
ung kê hoach, a tham mu, ê xuât vi Thành y, HND, UBND thành ph ban hanh nhiu vn ban chi ao,
iêu hanh, hng dân, tô chc thc hiên các nhiêm vu trên cac linh vc do nganh quan ly theo úng quy
inh. Trong nm a thc hiên at va vt môt sô chi tiêu so vi kê hoach, áng chú ý là các nhim v trng tâm
và mt s hot ng KH&CN phc v phát trin kinh t- xã hi ca thành ph
Toàn cnh bui kim im tp th lãnh o S
1. Hoàn thành xut sc 3 nhim v trng tâm
S Khoa hc và Công ngh ã hoàn thành xut sc 3 nhim v trng tâm c UBND thành ph giao. Vi nhim v “
y mnh hot ng nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh nhm phc v phát trin nông nghip nông thôn,
góp phn thc hin Ngh quyt s 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 ca Ban thng v Thành y v phát trin huyn
Hòa Vang” ã trin thc hin vt 50% so vi k hoch ra, nhm góp phát trin nông nghip, nông thôn và phát
trin huyn Hòa Vang theo úng tinh thn ca Ngh quyt t ra; Nhim v “Thc hin có hiu qu thanh, kim tra
nhà nc v o lng và cht lng i vi mt hàng tiêu dùng thit yu, c bit trong hot ng kinh doanh xng du trên a
bàn thành ph à Nng” ã hoàn thành sm 15 ngày và t 125% so vi k hoch. Qua ó m bo quyn li ngi tiêu
dùng, m bo hot ng kinh doanh trên a bàn thành ph cnh tranh lành mnh. im ni bt ca nhim v trng tâm
th 3 ó là “H tr doanh nghip i mi sáng to, i mi công ngh, ng dng công ngh mi nhm thc hin phong trào
thi ua “Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát trin” và hot ng khi nghip” cng vt k hoch ra. ây là nhim
v có tác ng ln n doanh nghip, n h sinh thái khi nghip i mi sáng to ca thành ph. Kt qu ni bt nht, có tác
ng tích cc n kinh t - xã hi ca thành ph ó là vic t chc thành công s kin Ngày hi khi nghip i mi sáng to
quc gia - Techfest 2018. S kin ã thu hút gn 5.500 lt ngi tham d, vi 250 gian hàng khi nghip tham gia
trin lãm, 250 nhà u t, qu u t, din gi trong nc, quc t, 20 nc trong khu vc và trên th gii, c bit là i din ca
các c quan ph trách khi nghip sáng to, các nhà u t, doanh nghip khi nghip sáng to tiêu biu ti các nc
ASEAN là i din ca Mng li khi nghip toàn cu GEN không nhng ã to ra nhiu c hi cho các doanh nghip,
các khi nghip ca thành ph à Nng có c hi giao lu, trao i, kt ni u t vi các i tác trong nc và khu vc mà
còn nâng cao hình nh ca thành ph à Nng i vi bn bè quc t.
2. Thc hin tt các hot ng KH&CN
Lãnh o S thc hin tt các hot ng KH&CN; phát trin tim lc KH&CN; tiêu chun, o lng, cht lng; s hu trí tu;
ng dng bc x và ng v phóng x; an toàn bc x và ht nhân; qun lý và t chc thc hin các dch v công v các
lnh vc thuc phm vi chc nng ca S theo quy nh ca pháp lut.
Công tác qun lý tiêu chun o lng cht lng là hot ng gn vi i sng hàng ngày, nh hng rt ln n s phát trin ca
thành ph ã c trin khai tích cc, nht là công tác công b hp chun và công tác kim nh, hiu chun phng tin
o. Nm qua ã công bô hp chun ca 12 lt doanh nghip/24 sn phm và h s công b hp quy cua 02 lt
doanh nghiêp/02 san phâm; ã x lý 100% vi 347 lt h s ng ký kim tra nhà nc v cht lng hàng hóa nhp
khu. Kim nh/hiu chun/kim tra 17.334 phng tin o. Trin khai ánh giá chng nhn, tái chng nhn và ánh
giá giám sát s phù hp h thng qun lý cht lng theo ISO 9001 cho 42 n v s nghip và doanh nghip (Iso
2015 cho c quan hành chính). Tích cc trin khai hot ng Gii thng Cht lng trình B KH&CN xem xét
ngh Th tng Chính ph trao tng Gii Vàng Cht lng Quc gia nm 2018 cho 01 doanh nghip (Trung tâm
Sn xut thit b o in t in lc Min Trung). Vi mc tiêu tng cng kim soát v tiêu chun, o lng, cht lng và nhãn
hàng hóa xng du và các mt hàng thit yu lu thông trên th trng; bo v quyn li ngi tiêu dùng; phòng
chng có hiu qu sn phm, hàng hóa kém cht lng so vi mc công b, hàng gi, hàng nhái, S ã t chc 11
cuc thanh tra, 9 cuc kim tra vi 194 c s sn xut. Công tác thông tin tuyên truyn c y mnh vi nhiu hình
thc a dng phong phú nhm cung cp thông tin v KH&CN, nht là các sn phm công ngh n vi mi i tng kp
thi và chính xác.
Chú trng vic y mnh nghiên cu khoa hc gn lin vi ng dng thc tin, i mi mnh m, a nhanh các tin b
KH&CN vào thc tin sn xut và i sng, hn ch tình trng nghiên cu dàn tri, không hiu qu. Trong nm, ã

qun lý trin khai thc hin 78 nhim v, trong ó có 05 tài cp quc gia, 03 d án nông thôn min núi; 35 tài
cp thành ph và 35 tài cp c s vi hn 20 quy trình công ngh c a vào ng dng. Bên cnh ó chú trng y mng
ng dng và thng mi hóa các sn phm nghiên cu, nht là lnh vc tit kim nng lng và công ngh sinh hc. Vi
nhng c gng ca các nhà khoa hc cho s nghip phát trin ngành KH&CN, S ã tham mu UBND thành ph
ã t chc khen thng, tôn vinh các nhà khoa hc có thành tích xut sc trong hot ng KH&CN vi 02 gii
pháp hu ích, 01 công trình t Gii Ba Gii thng Sáng to Khoa hc Công ngh Vit Nam 2017, 01 công
trình t Gii Nht cuc thi Nhân tài t Vit 2017 và Danh hiu Sao Khuê 2018, cùng vi 113 bài báo khoa hc
thuc danh mc ISI. - Tng cng các hot ng h tr doanh nghip i mi công ngh, phát trin th trng công ngh
và h tr khi nghip, i mi sáng to trên a bàn TP.
3. Các nhim v theo ch o ca cp trên
Lãnh o S ã nghiêm túc thc hin tt các chng trình, k hoch công tác nm ca a phng, c quan, n v; các ch
tiêu, nhim v c cp có thm quyn giao, phê duyt trong nm. Trong ó, ni bt là vic quán trit, t chc thc hin
các ch trng, ng li ca ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc, ngh quyt, quyt nh, ch th, kt lun ca cp trên t
c kt qu tt. Toàn s ddã thc hin tt Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XII) v “Tng cng xây dng, chnh n ng; ngn
chn, y lùi s suy thoái v t tng chính tr, o c, li sng, nhng biu hin “t din bin”,“t chuyn hóa” trong ni b”, Ch
th 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr, Ch th s 29-CT/TU, Ch th s 43-CT/TU ca Ban Thng v
Thành y, án xây dng “Thành ph 4 an”, Ch th s 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 ca y ban nhân dân
thành ph v “y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, tng cng k lut, k cng xây
dng i ng cán b, công chc, viên chc áp ng yêu cu xây dng và phát trin thành ph à Nng trong tình
hình mi” gn vi thc hin tt các ch trng theo Ngh quyt ca Thành y, kt qu 100% ng viên, công chc viên
chc và ngi lao ng ã thc hin tt. Không cán b ng viên, CCVCL vi phm k lut k cng b x lý. Hiu qu sâu
rng nht ca công tác giáo dc chính tr t tng, gn vi y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H
Chí Minh và công tác u tranh phòng, chng tham nhng, lãng phí c cng c và tng cng s oàn kt, thng
nht ý chí và hành ng t Tp th Lãnh o S n toàn th CCVCL trong toàn S, góp phn ngn chn suy thoái t
tng chính tr, phm cht o c, li sng, “t din bin”, “t chuyn hóa” i vi cán b công chc trong tình hình hin
nay.
Tp th Lãnh o S luôn ý thc và gi gìn nguyên tc “tp trung dân ch”, “tp th lãnh o, cá nhân ph trách”.
Nht là trong công tác t chc cán b, nh công tác quy hoch cán b, b nhim, luân chuyn, nâng lng trc
hn… u thc hin úng quy trình, quy nh và khách quan, công khai, dân ch. Luôn phát huy dân ch ni b,
ng viên, khuyn khích CCVCL bt, phát biu, trao i ý kin, c bit ti các Hi ngh CCVCL hàng nm, các Hi
ngh S kt, tng kt ca S.
i din các ban giúp vic ca Thành y n d bui kim im
c bit trong thi gian va qua, lãnh o S ã quyt tâm thc hin tt các ch o ca ng chí Bí th thành y, trong ó ã
thc hin ngay vic rà soát, tinh gn b máy ca các n v, các phòng chc nng theo úng tinh thn ca Ngh
quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 ca Ban chp hành Trung ng ng khóa XII, vi tinh thn gim 2 phòng
chc nng và hp nht các phòng ca trung tâm thông tin KH&CN. S luôn coi trng vic phát trin tim lc
KH&CN, c v ngun nhân lc và c s h tng. Tp trung phát trin hp tác vi các trng i hc, các vin nghiên cu,
c bit vi B KH&CN tn dng ti a ngun nhân lc và c kinh phí cho các hot ng KH&CN. Hn na, S ã trin
khai thc hin rt tt các d án u t c s h tng, u t trang thit b phc v cho hot ng qun lý nhà nc v KH&CN theo
úng ch o.
ê at c nhng kêt qua nôi bât trong nm, tâp thê lanh ao a oan kêt, thông nhât quyêt tâm lanh ao thc
hiên nhiêm vu nganh. Tuy nhiên bên cnh nhng thành tích t c vn còn mt s tn ti cn tp trung khc phuc
ó là vic tham mu trin khai các quyt sách mnh m v tác ng ca KH&CN trong phát trin kinh t xã hi, nht
là mng sáng to khi nghip và phát trin doanh nghip KH&CN. Tp th lãnh o S cng ã ch ra nguyên
nhân và a ra các gii pháp khc phc nhm y mnh hn na vai trò ca KH&CN trong phát trin chung ca
thành ph.

Vi kt qu phân loi thi ua trong nm 2018, S ã công nhn 11 tp th lao ng tiên tin, công nhn 11 chin s thi
ua c s, Giy khen 07 tp th, Giy khen 37 cá nhân. ngh UBND thành ph công nhn Tp th lao ng xut sc
i vi 03 tp th, xét tng Bng khen i vi 01 tp th và 01 cá nhân. ngh B tng bng khen cho 02 tp th và 05
cá nhân có thành tích xut sc trong công tác t chc ngày hi khi nghip i mi sáng to Vit Nam nm 2018.
Bích Hu

