Ngày 20 tháng 01 nm 2015, S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng ã t chc hi ngh giao ban thng
k vi i din UBND các qun/huyn v tình hình trin khai công tác qun lý khoa hc và công ngh ti a phng.
Tham d và ch trì hi ngh có bà V Th Bích Hu - Phó Giám c S Khoa hc và Công ngh, cùng lãnh o
các phòng/n v thuc S, lãnh o UBND các qun/huyn, lãnh o phòng kinh t/phòng kinh t và h tng và
chuyên viên ph trách khoa hc và công ngh ca các qun/huyn.
Hi ngh ã tp trung tho lun v tình hình thc hin nhim v nm 2014, k hoch công tác nm 2015, các khó
khn vng mc và các gii pháp cn trin khai h tr tt hn cho hot ng khoa hc và công ngh cp qun/huyn
trong thi gian ti.
Kt thúc hi ngh, bà V Th Bích Hu ã phát biu kt lun v các gii pháp mà các n v có liên quan cn t chc
thc hin nh sau:
1. i vi UBND các qun/huyn
- Tin hành kho sát tình hình thc t ti a phng, xây dng ni dung ngh h tr c th v chuyn giao công ngh
trong nm 2015 gi v S KH&amp;CN trc ngày 05/02/2015 xem xét a vào k hoch nm 2015 ca S.
- i vi các vn a phng không th gii quyt c, ngh các qun/huyn xut t hàng theo kênh nhim v
KH&amp;CN cp thành ph.
- Các qun/huyn ch ng b trí kinh phí chi cho KH&amp;CN hng nm theo úng nh mc k hoch c UBND
thành ph phân b.
2. i vi các phòng, n v thuc S
- Phòng Qun lý KH&amp;CN c s làm u mi liên h cht ch vi các qun/huyn tng hp nhu cu v chuyn
giao công ngh trong nm 2015 báo cáo lãnh o S.
- Phòng Qun lý S hu trí tu và Hp tác KH&amp;CN phi hp vi các n v liên quan h tr các qun/huyn trin
khai các hot ng v sáng kin và h tr doanh nghip xác lp, phát trin tài sn trí tu.
- Phòng Qun lý công ngh và Chi cc Tiêu chun o lng Cht lng phi hp vi các qun/huyn hng dn c th cho
doanh nghip thuc i tng c h tr theo Quyt nh 08/2012/Q-UBND và Quyt nh s 2799/Q-UBND ca UBND
thành ph.
- Chi cc Tiêu chun o lng Cht lng phi hp cht ch vi UBND các qun/huyn trong vic trin khai các ni dung
thuc án "Xây dng mng li cân i chng và kim nh cân thông dng ti qun, huyn".
- Phòng Qun lý khoa hc và công ngh c s phi hp vi Thanh tra, Phòng Qun lý S hu trí tu và Hp tác
KH&amp;CN, Chi cc Tiêu chun o lng Cht lng làm vic vi UBND qun Ng Hành Sn nm thông tin h tr
phát trin sn phm á m ngh thuc thm quyn qun lý ca S.

