1. V công tác tham mu
Tham mu cho UBND thành ph à Nng ban hành các vn bn quy phm pháp lut c th v hot ng KH&CN:
- Quyt nh s 08/2012/Q-UBND ngày 02/3/2012 ban hành Quy nh mt s chính sách h tr doanh nghip i
mi công ngh trên a bàn thành ph à Nng.
- Quyt nh s 09/2012/Q-UBND ngày 03/3/2012 ban hành Quy ch khen thng trong hot ng khoa hc và
công ngh thành ph à Nng.
- Quyt nh s 1906/Q-UBND ngày 15/3/2012 ca UBND thành ph à Nng v vic công b b th tc hành
chính thuc thm quyn gii quyt ca S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng
2. V hot ng nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh
a) tài cp Nhà nc
Tham mu cho UBND thành ph trình B Khoa hc và Công ngh h tr thc hin 15 tài cp Nhà nc nm 2013
(bao gm 07 nhim v khoa hc và công ngh cp nhà nc và 08 nhim v h tr phát trin khu công ngh cao
thành ph à Nng).
b) D án Nông thôn min núi
- Tin hành nghim thu 01/03 d án so vi k hoch nm: nghim thu cp c s D án do Trung ng qun lý “Xây
dng mô hình ng dng công ngh sinh hc sn xut thc n b sung cho tôm, cá và ch phm vi sinh x lý môi
trng nuôi trng thy sn ti à Nng” do Công ty TNHH Sn xut và Thng mi Thanh Toàn ch trì. D án ã xây
dng c mô hình ng dng công ngh vi sinh sn xut ch phm vi sinh b sung, xây dng 02 mô hình s dng ch
phm thc n b sung và ch phm sinh hc x lý môi trng vào nuôi tôm cá ti tnh Qung Nam. D án ã c B
Khoa hc và Công ngh nghim thu.
- Kim tra tin thc hin 02 d án Nông thôn min núi thuc D án y quyn a phng qun lý do Trung tâm Công
ngh sinh hc à Nng ch trì:
+ D án “Xây dng mô hình trng thng phm các loài hoa có giá tr cao phc v nn nông nghip ô th ti
thành ph à Nng”. D án c trin khai úng tin , ni dung và sn phm phù hp vi hp ng.
+ D án “Xây dng mô hình nhân ging mt s cây dc liu bng phng pháp nuôi cy mô t bào thc vt ti thành
ph à Nng”. Tin trin khai b chm so vi hp ng ã ký kt. S ngh C quan ch trì và Ch nhim d án có phng
án y nhanh tin thc hin d án m bo thi gian nghim thu theo úng hp ng ã ký kt.
- Ký kt hp ng vi Vn phòng Chng trình nông thôn min núi thuc B KH&CN trin khai thc hin D án: “Xây
dng mô hình ng dng tin b khoa hc công ngh trong sn xut hoa chu, hoa thm phc v phát trin kinh t
nông nghip và du lch sinh thái bn vng cho thành ph à Nng” do Trung tâm Công ngh Sinh hc à Nng
ch trì vi tng kinh phí là 7.150.000.000 ng, trong ó kinh phí TW là 3.150.000.000 ng, kinh phí a phng
là 1.968.700.000 ng, kinh phí khác: 2.031.300.000 ng.
- T chc xét chn và trình UBND thành ph ngh B Khoa hc và Công ngh phê duyt danh mc 03 d án
Nông thôn min núi trong k hoch nm 2013. n nay, B KH&CN ã phê duyt và h tr kinh phí thc hin 02 d
án: D án “ng dng công ngh, xây dng mô hình nhân ging và sn xut lan H ip quy mô công nghip ti à
Nng” do Trung tâm Công ngh Sinh hc ch trì; D án “Nghiên cu xây dng phát trin mô hình chn nuôi
th trng Newzeland trên a bàn huyn Hòa Vang, thành ph à Nng” do UBND huyn Hòa Vang ch trì.
c) tài cp thành ph:
* tài chuyn tip sang nm 2012:

- Tin hành nghim thu 01/08 tài so vi k hoch nm: tài “Nghiên cu chât lng sông cua bênh nhân ông
kinh ngi ln tai thanh phô a Nng” do Bênh viên Tâm thân a Nng ch trì. Trên c s ánh giá cht lng sng
ca bnh nhân ng kinh và xác nh các yu t nh hng, tài ã xut các gii pháp thit thc nhm nâng cao cht
lng sng ca bnh nhân ng kinh ti thành ph à Nng. Kt qu, xp loi khá.
- Kim tra tin thc hin 13/26 tài so vi k hoch nm: 03 tài do Vin Nghiên cu phát trin kinh t - xã hi ch trì
( tài “Xây dng chính sách khuyn khích chuyn dch c cu kinh t nông nghip thành ph à Nng n nm
2020”; tài “Xây dng chính sách nhà cho h thu nhp thp trên a bàn thành ph à Nng” và tài “Phát trin
liên kt kinh t gia nông dân vi các ch th khác thành ph à Nng”); tài “Nghiên cu lun c khoa hc và
kinh t xã hi làm c s xây dng án phát trin i ng trí thc thành ph à Nng giai on 2011-2020” do S
KH&CN ch trì; tài “Bai toan mang giao thông va ng dung quan ly quy hoach phân luông giao
thông thanh phô a Nng” do Trng i hc S phm ch trì; tài "iu tra nghiên cu ngun ging ca mt s ngun li
thy sinh vt ch yu liên quan n rn san hô vùng ven b à Nng, t ó xut các gii pháp bo v và qun lý" do S
Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì; tài “Nghiên cu xut mô hình t chc dy hc bui th hai các
trng Tiu hc trên a bàn thành ph à Nng” do S Giáo dc và ào to ch trì; tài “Qun o Hoàng Sa ca Vit
Nam qua các tài liu lu tr ca chính quyn Vit Nam Cng hoà giai on 1954-1975” do S Ni v ch trì; tài
“Xây dng c s d liu a danh, tên ng thành ph à Nng trên Internet” do S Thông tin và Truyn thông
thành ph à Nng ch trì; tài “iu tra, ánh giá t làm c s cho vic quy hoch và chuyn dch cây trng phù hp
mt s xã trng im ca huyn Hòa Vang, thành ph à Nng” do Trung tâm Công ngh Sinh hc à Nng ch trì;
tài “Nghiên cu phát trin thit b chp X-quang k thut s trên h thng m” do Trung tâm Phát trin H tng
Công ngh thông tin à Nng ch trì; tài "Nghiên cu các gii pháp x lý ô nhim, ci to h o Xanh và h Công
viên 29-3 thành ph à Nng" do S Tài nguyên và Môi trng thành ph à Nng ch trì.
V c bn, các tài ã bám sát theo ni dung, mc tiêu ã c phê duyt. Tuy nhiên, mt s tài trin khai chm so
vi tin trong thuyt minh cng nghiên cu.
* tài mi nm 2012:
- UBND thành ph ã phê duyt danh mc nhim v khoa hc và công ngh gm 14 tài. Tin hành thông báo
n c quan ch trì và ch nhim tài xây dng thuyt minh cng nghiên cu. n nay, ã hp xét duyt 12/14 tài,
có 01 tài không thc hin sau khi hp xét duyt thuyt minh cng.
- Ký hp ng trin khai thc hin 03 tài: tài “Kho sát, su tm hin vt và lp bn di tích Chmpa trên a bàn
thành ph à Nng” do Bo tàng iêu khc Chm à Nng ch trì; tài “Tác ng ca u t trc tip nc ngoài (FDI) n
phát trin kinh t ca thành ph à Nng” do Vin Nghiên cu Phát trin Kinh T - Xã hi à Nng ch trì; tài
“Nghiên cu din bin lòng sông Vu Gia (xói l, bi t) khi các công trình thy in thng du i vào hot ng và
xut gii pháp khc phc” do Vin a lý ch trì.
- Trình UBND thành ph b sung 01 tài “Gii pháp tng thu ngân sách bn vng trên a bàn thành ph à
Nng n nm 2020” do Vin Nghiên cu Phát trin Kinh t - Xã hi à Nng xut thc hin trong nm 2012.
d) tài cp c s:
- Tin hành nghim thu 10/12 tài so vi tin .
+ tài “Phân tích, ánh giá thc trng bnh gây hi dây leo bìm bìm làm c s nghiên cu x lý dây leo bìm
bìm ti khu vc Sn Trà và nam èo Hi vân” do Trung tâm Công ngh Sinh hc à Nng ch trì. tài bc u ã
xác nh c mt s tác nhân gây bnh trên dây leo bìm bìm, làm c s cho các nghiên cu tip theo. Kt qu,
xp loi t.
+ tài “Du nhp và trng th nghim ging hoa chuông kép trong iu kin nông h ti thành ph à Nng” do
Trung tâm Khuyn ng nông lâm ch trì. tài ã xây dng c mô hình trng hoa chuông kép cho nông dân,
hoàn thin quy trình và ánh giá tính thích nghi ca cây hoa chuông kép trên a bàn thành ph. Kt qu,
xp loi t.

+ tài “Nghiên cu các gii pháp nâng cao hiu qu n mìn, m bo an toàn và gim thiu nhng tác ng có hi n
môi trng trong hot ng s dng vt liu n công nghip khai thác á và thi công công trình trên a bàn thành
ph à Nng” do S Công Thng ch trì. tài ã nghiên cu c mt s vt liu n, phng pháp n, gii pháp qun lý và
xut áp dng phng pháp n mìn vi sai phi in khai thác m trên a bàn thành ph à Nng. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Xây dng chng trình qun lý d liu thông tin v nhà chung c trên a bàn thành ph à Nng” do S
Xây dng ch trì. tài ã xây dng c chng trình trên nn phn mm NetBeans IDE; cung cp thông tin v tình
hình trin khai, qun lý, s dng, thông tin hin trng, …và các thông tin khác liên quan n nhà chung c
trên a bàn thành ph à Nng. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Mt s gii pháp y mnh ng dng công ngh tit kim nng lng, kin trúc xanh, vt liu thân thin môi trng i
vi công trình xây dng trên a bàn thành ph à Nng” do S Xây dng ch trì. tài ã nghiên cu thc trng ng
dng công ngh tit kim nng lng, kin trúc xanh và vt liu thân thin môi trng ti thành ph à Nng, ng thi tìm
ra nguyên nhân hn ch ca vic ng dng các vt liu vt liu trên, t ó a ra gii pháp nhm y mnh vic ng dng
dng các vt liu thân thin môi trng i vi công trình xây dng ti thành ph à Nng. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Nghiên cu xây dng mô hình thu gom và vn chuyn rác thi theo phng thc t thùng theo gi” do
Công ty TNHH MTC Môi trng ô th à Nng ch trì. tài cho thy mc quan tâm ca cng ng dân c trong
công tác bo v môi trng ã tng lên áng k, ây là c s cho vic xem xét, ci tin h thng thu gom cht thi rn
trên a bàn thành ph. Nghiên cu cho thy chi phí áp dng mô hình thu gom rác thi theo gi thp hn so vi
chi phí áp dng mô hình thu gom rác thi c trc ây. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Nghiên cu, i mi phng pháp ánh giá cán b, công chc, viên chc ti thành ph à Nng” do S Ni v
thành ph à Nng ch trì. tài ã xây dng c h thng các tiêu chí và quy trình, phng pháp ánh giá cán b,
công chc, viên chc, d tho vn bn quy phm pháp lut ca UBND thành ph v ánh giá cán b, công chc,
viên chc. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Xây dng tiêu chí và quy trình ánh giá nng lc nghip v s phm ca giáo viên b túc trung hc ph
thông trên a bàn thành ph à Nng” do S Giáo dc và ào to thành ph à Nng ch trì. tài xây dng c b tiêu
chí và quy trình ánh giá nng lc nghip v s phm ca giáo viên b túc trung hc ph thông trên a bàn thành
ph à Nng. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Nghiên cu c s khoa hc xây dng án tng th v công tác ngoi giao kinh t ca thành ph à Nng giai
on 2011 - 2015 và tm nhìn n nm 2020” do S Ngoi v thành ph à Nng ch trì. tài ã a ra c án tng th v
công tác ngoi giao kinh t ti à Nng trong giai on 2011-2015. Kt qu, xp loi t.
+ tài “Xây dng b tiêu chí và quy trình ánh giá trng hc xanh trên a bàn thành ph à Nng” do Chi cc
Bo v Môi trng à Nng ch trì. tài ã xây dng c quy trình ánh giá, bình chn nhà trng xanh phù hp vi tình
hình thc t và kh nng áp ng ca các trng hc trên a bàn thành ph à Nng. Kt qu, xp loi t.
- T chc hp xét chn, phê duyt danh mc nhim v KH&CN cp c s nm 2012 gm 10 nhim v.
- Ký hp ng thc hin 05 tài: tài “Nghiên cu và xut bin pháp nhm tng cng chun b k nng cho tr mm non
5 tui vào hc lp 1”; tài “Tôn giáo à Nng - lch s, hin ti và xu hng vn ng”; tài “Tng cng vai trò giám sát
ca Mt trn T quc Vit Nam và các t chc thành viên trong công tác phòng, chng tham nhng”; tài “S kin
76 ngày êm làm ch thành ph à Nng (1966)”; tài “Liên kt xúc tin qung bá im n à Nng”.
e) Công tác khác:
- T chc Cuc hp Hi ng KH&CN cp thành ph ln th nht nm 2012 vi các ni dung: Tho lun v chng trình
hot ng ca Hi ng nm 2012; Phng thc trin khai Quy ch hot ng ca Hi ng; Quy ch hot ng xét, công nhn
sáng kin cp thành ph ca Hi ng KH&CN thành ph; Tho lun v danh mc các nhim v KH&CN cp thành
ph nm 2012. Trên c s góp ý ca Hi ng, S ã hoàn thin li Quy ch hot ng xét, công nhn sáng kin cp
thành ph ca Hi ng và xin ý kin các thành viên Hi ng KH&CN thành ph ln cui trc khi trình UBND

thành ph ban hành trin khai thc hin.
- T chc Hi ng nghim thu kt qu xây dng các Chng trình khoa hc và công ngh.
- Cp giy chng nhn kt qu nghiên cu khoa hc và công ngh cho 12 tài: 05 tài cp thành ph và 07 tài
cp c s.
- T chc bàn giao kt qu nghiên cu 10/15 tài nghim thu nm 2011 cho các n v ng dng trên a bàn
thành ph. 04/15 tài c ng dng trc tip ti c quan ch trì.
3. V hot ng qun lý công ngh và an toàn bc x ht nhân
- Thm nh công ngh, thit b công ngh sn xut ng bê tông thuc D án u t công ngh sn xut sch thân thin
môi trng ca Công ty TNHH MTV Vt liu xây dng - Xây lp và Kinh doanh nhà à Nng.
- Tham gia thm tra công ngh x lý cht thi rn ca D án u t nhà máy x lý rác thi rn ti thành ph à Nng.
- T chc ly ý kin chuyên gia thm nh h s thit k công trình lp t èn chiu sáng công ngh Nano cho các
ngõ xóm qun Hi Châu.
- Cp giy phép vn chuyn hàng nguy him cho Công ty C phn Á Vn.
- Hng dn h s gia hn, cp phép hot ng an toàn bc x ht nhân cho 22 c s.
- Cp Giy phép s dng thit b X-quang cho 13 c s: Trung tâm Pháp y, Trung tâm Y t Qun Liên Chiu;
Trung tâm Y t qun Thanh Khê; Trung tâm Y t qun Ng Hành Sn; Bnh vin Ph n; Bnh vin à Nng;
Phòng khám Gia ình à Nng; Phòng X-quang Phm Hùng Chin; Bnh vin Ph sn - Nhi; Bnh vin Hoàn
M; Công ty TNHH MTV Nha khoa Quc t; Bnh vin Da liu; Phòng X-quang Lê Th Mai Trang.
- Cp Chng ch nhân viên bc x cho 08 cá nhân: Ông Hunh ình Lai (Phòng khám 154 Hi Phòng); Ông
oàn Vn Dng (Phòng Khám Gia ình à Nng); Ông Nguyn Tn Bu (Phòng X-quang Lê Th Mai Trang);
Ông Hoàng Ngc Thành (Trung tâm Y t qun Ng Hành Sn); Ông Nguyn Hoàng Tho (Trung tâm Pháp
y), Ông V Nguyên Nam (Bnh vin Da Liu à Nng), Ông Ngô Vn Dng (Trung tâm Y t qun Liên Chiu)
và Ông Phm Minh Trí (Công ty TNHH MTV Nha khoa Quc t).
- Phi hp vi Cc An toàn bc x và ht nhân t chc lp ào to An toàn bc x nm 2012 cho 85 hc viên n t các t
chc y t, các t chc liên quan n công tác bc x ht nhân trên a bàn thành ph à Nng.
- Phi hp vi Cc Phát trin th trng và Doanh nghip khoa hc công ngh t chc Hi ngh tp hun ph bin các vn
bn chính sách ca Nhà nc v phát trin doanh nghip khoa hc và công ngh.
- Thông báo cho 60 c s chuyên khoa rng hàm mt trên a bàn thành ph yêu cu khai báo, làm h s cp
phép và s dng thit b X-quang rng. Kt qu, có 03 c s ã tin hành khai báo và c cp giy xác nhn khai báo
thit b X-quang (Phòng khám rng V Duy Hng, Phòng nha Thin M và Nha khoa Sài Gòn).
4. V hot ng s hu trí tu, phong trào lao ng sáng to, phát huy sáng kin, ci tin k thut
- Ly ý kin góp ý ca các s, ban, ngành có liên quan tham mu cho UBND thành ph ban hành Chng
trình phi hp hành ng phòng và chng xâm phm quyn S hu trí tu giai on 2 (2012-2015) trên a bàn
thành ph à Nng.
- Phi hp vi Công ty c phn truyn thông Sao Bc Á thc hin phóng s “à Nng phát trin và bo v quyn S hu
trí tu” cho chng trình truyn hình “Sn phm a danh” trên kênh info-VTV9.
- T chc các s kin nhân ngày SHTT th gii 26/4: Phi hp vi ài Phát thanh-Truyn hình à Nng t chc bui ta

àm vi ch “Tôn vinh sáng to và Bo v quyn SHTT”; Biên son, thit k, in n và phát hành 550 poster và
3.300 t ri tuyên truyn quyn S hu trí tu n 42 n v trên a bàn thành ph à Nng.
- T chc lp tp hun “Mt s kin thc v mã s mã vch, ghi nhãn hàng hóa và nhãn hiu” cho 70 hc viên là
cán b qun lý và thc thi ca mt s s, ban ngành liên quan, UBND các qun huyn và mt s doanh nghip
sn xut kinh doanh trên a bàn thành ph à Nng, nhm ph bin kin thc và quy nh ca pháp lut v s dng mã
s mã vch và ghi nhãn hàng hóa cho sn phm có th ng dng vào thc tin sn xut, kinh doanh cng nh thc
thi pháp lut trong lnh vc này.
- Trin khai các d án thuc Chng trình h tr phát trin tài sn trí tu giai on 2011 - 2015 (Chng trình 68):
+ D án Xây dng và phát sóng chng trình “S hu trí tu và cuc sng” trên ài phát thanh và truyn hình
thành ph à Nng thc hin trong 2 nm 2011-2012 (d án do TW y quyn cho a phng qun lý): Kim tra nh k
ln th nht tin d án, kt qu d án thc hin úng tin thc t, m bo ni dung, cht lng, kinh phí chi úng hng mc
cho 07 k phóng s, 02 ta àm c phát sóng.
+ D án b sung thc hin trong 02 nm 2012-2013: D án “Qun lý và phát trin nhãn hiu chng nhn “Non
Nc” dùng cho các sn phm th công m ngh t á ca làng á Non Nc, qun Ng Hành Sn, thành ph à Nng”;
D án “To lp, qun lý và phát trin nhãn hiu tp th cho sn phm “Ch cá Thanh Khê” dùng cho sn phm ch
cá ca qun Thanh Khê, thành ph à Nng”. 02 d án này ã có ý kin thm nh Cc S hu trí tu v ni dung và
kinh phí. ang phi hp vi S Tài chính tham mu cho UBND thành ph à Nng v kinh phí i ng a phng có
th trin khai thc hin theo úng quy nh.
+ i vi các d án trin khai thc hin trong 02 nm 2013-2014: B KH&CN ã phê duyt ni dung và phn kinh
phí TW trin khai thc hin 02 d an do TW quan ly (D án “Tng cng nng lc thc thi S hu tri tuê trên ia
ban thanh phô a Nng”; D án “Tng cng nng lc khai thác thông tin s hu trí tu phc v công tác nghiên
cu, trin khai ca các trng i hc, vin nghiên cu trên a bàn thành ph à Nng”). ang trình B KH&CN thm
nh ni dung và phn kinh phí TW cho d án TW y quyn cho a phng qun lý: “Xác lp, qun lý và phát trin
nhãn hiu tp th "Bánh khô mè Cm L” cho sn phm bánh khô mè ca qun Cm L, thành ph à Nng”.
- Hng dn 56 t chc/cá nhân th tc ng ký và bo h quyn s hu trí tu. Tính n thi im hin nay, trên a bàn
thành ph ã có 1855 vn bng c cp (nhãn hiu: 1738; sáng ch và gii pháp hu ích: 24; kiu dáng công
nghip: 93).
15. V các hot ng hp tác trong nc và quc t v KH&CN
a) Hp tác trong nc:
- Tin hành xây dng k hoch hp tác thuc “Chng trình phi hp hot ng gia U ban nhân dân thành ph à
Nng và B Khoa hc và Công ngh giai on 2012 - 2015”.
- Trin khai lp t h thng pin nng lng mt tri cho 02 tàu cá thuc D án hp tác vi Vin Vt lý thành ph H Chí
Minh “Nghiên cu Công ngh mng in mt tri cc b và Trin khai Madicub h tr an toàn i bin - phát trin ng
nghip”. Thc hin cuc kho sát v các thit b s dng nng lng trên 50 tàu cá ti thành ph.
- Chng trình hp tác vi tnh Kontom trong lnh vc tit kim nng lng: Xây dng cng chi tit d án nghiên cu
các gii pháp nhm tit kim và s dng hiu qu nng lng, gim tht thoát nng lng theo nh hng thích ng vi bin i
khí hu ti tnh Kontom giai on 2011-2015.
- Ký kt Chng trình hp tác vi Hi Nông dân thành ph v lnh vc khoa hc và công ngh giai on 2011 2015.
- Phi hp vi Liên hip các Hi Khoa hc và K thut vn ng và hng dn 02 n v (C s Hunh Th iu; Công ty
TNHH MTV Con ng Xanh) làm h s tham gia gii thng WIPO và Gii thng Cúp vàng SHTT nm 2012.

b) Hp tác quc t:
- Hp tác vi Qu Bo v Môi trng M (EDF): Ký kt tha thun hp tác thc hin d án hiu qu nng lng ti thành ph
à Nng, nhm xây dng ng c s d liu v tiêu th in cho khách sn và resort. Thu thp thông tin hin trng thit b
tiêu th nng lng ca 30 khách sn, resort trên a bàn thành ph à Nng. Phi hp vi EDF, EnerNOC và
DanangPC hoàn chnh ng c s d liu v hin trng tiêu th nng lng cho lnh vc khách sn, resort trên a bàn
thành ph à Nng.
- Thc hin d án kho sát các tòa nhà thng mi trng im ca B Xây dng da trên hp tác vi Enerteam.
- Trong khuôn kh D án i tác i mi sáng to Vit Nam - Phn Lan (D án IPP), t chc trin khai thc hin 02 tiu
d án:
+ Tin hành kí kt hp ng vi Ban qun lý D án IPP, trin khai thc hin Tiu d án “Xây dng chính sách h tr i
mi sáng to và phát trin khoa hc công ngh trên a bàn thành ph à Nng”. Làm vic vi Ban Qun lý D án
IPP và B KH&CN ánh giá gia k tình hình thc hin d án, nh hng thc hin Tiu d án trong thi gian n.
+ i vi Tiu d án“Xây dng và nâng cao nng lc cho Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng”, S ã c 03 cán
b i hc tp kinh nghim v phát trin nông nghip da trên công nghip công ngh sinh hc ti Phn Lan và t chc
hc tp, trao i kinh nghim ti thành ph H Chí Minh cho 04 cán b và ti Hà Ni cho 6 cán b.
- Làm vic vi oàn công tác ca Vn phòng Chng trình hành ng xanh EcoAction21 - Nht Bn v vic áp
dng “Chng trình hành ng xanh EcoAction21” ti thành ph à Nng.
- Làm vic vi Hip hi ng quc t khu vc ông Nam Á v D án Quy hoch nng lng mt tri cho thành ph à Nng.
- Làm vic vi oàn công tác ca Chng trình nh c con ngi Liên hp quc ti Vit Nam và các chuyên gia ca
Cng hòa Liên bang c v D án “Quy hoch nhanh - qun lý h tng, môi trng và tài nguyên bn vng cho
các ô th nng ng”.
- Làm vic vi S Khoa hc và Công ngh tnh Sêkông - Lào v ch trng hp tác gia hai bên trong lnh vc
khoa hc và công ngh, trao i kinh nghim, h tr ào to chuyên môn trong lnh vc qun lý khoa hc và công
ngh. Theo ó, các bên s xây dng các ni dung hp tác c th và t chc trin khai hàng nm sau khi c các cp
có thm quyn phê duyt.
6. Hot ng Tiêu chun o lng Cht lng
- Tip nhn h s công b hp chun ca 07 c s cho 07 sn phm.
- Tip nhn h s ca 56 n v ng ký kim tra cht lng hàng hoá nhp khu.
- Kim nh 5411 phng tin o (cân các loi: 2001; ng h áp sut: 2063; ct bm xng du: 573; xitéc ô tô: 192;
huyt áp k: 153; ng h o nc lnh: 02; ca ong, bình ong: 127; công t in các loi: 276; hp qu cân, qu cân:
24), hiu chun 1473 các phng tin khác, kim tra 100 thit b X-quang.
- Thông báo trin khai áp dng QCVN 7:2011/BKHCN n hn 30 doanh nghip sn xut, kinh doanh, nhp
khu st thép và trin khai áp dng QCVN 8:2012/BKHCN n hn 12 doanh nghip sn xut, kinh doanh,
nhp khu khí t hoá lng (trong ó có 04 n v óng np LPG).
- Công tác qun lý ISO hành chính: T chc Hi ngh tng kt 4 nm thc hin án trin khai áp dng h thng qun
lý cht lng (HTQLCL) theo tiêu chun ISO 9000 trong hot ng ca các c quan hành chính, s nghip giai
on 2006-2010; Hng dn, t chc kim tra thc t vic m rng HTQLCL phù hp án 30 ti 14 c quan hành
chính thuc thành ph; H tr ánh giá ni b HTQLCL ti UBND qun Ng Hành Sn, Công ty C phn Cao su à
Nng.

- Hot ng ánh giá chng nhn: Tin hành ánh giá cho 11 n v hành chính nhà nc trên a bàn thành ph, có
06 n v ã c Tng cc Tiêu chun o lng Cht lng cp Giy chng nhn HTQLCL phù hp vi tiêu chun TCVN ISO
9001:2008; ánh giá cp giy chng nhn và ánh giá tái chng nhn cho 16 n v s nghip và doanh nghip.
- T chc ào to nghip v v o lng, cht lng trong kinh doanh khí hóa lng cho Công ty TNHH MTV kinh
doanh khí hóa lng Min Trung.
- T chc hp Hi ng s tuyn Gii thng cht lng quc gia nm 2012 thành ph à Nng. Kt qu, Công ty TNHH
Công ngh Tin hc Phi Long c Hi ng s tuyn xut Hi ng quc gia trao tng Gii thng cht lng quc gia nm
2012.
- Tham mu, trình UBND thành ph xem xét tng Bng khen cho 02 doanh nghip là Công ty CP Bình
Vinh (Gii Vàng Cht lng quc gia nm 2011) và Công ty TNHH Công ngh Tin hc Phi Long (Gii Bc Cht
lng quc gia nm t 2008 n 2011).
7. V công tác thanh, kim tra và gii quyt kiu ni, t cáo
a) Công tác thanh, kim tra
- Thanh kim tra lnh vc kinh doanh xng du ti 56 c s:
- Phi hp vi Chi cc Qun lý th trng tin hành thanh tra t xut ti a im bán xng l và kho cha xng ca bà Thái
Th Hà, a ch: T 25, phng An Hi Tây, qun Sn Trà, à Nng theo tin báo ca phóng viên Báo à Nng. Kt
qu, c s không có giy chng nhn ng ký kinh doanh và không có giy chng nhn iu kin kinh doanh i vi loi
hàng hóa này; kinh doanh hàng hóa nhp lu, không có hóa n, xut x. oàn Thanh tra ly 01 mu xng
A95 và 01 mu xng A92 em trng cu giám nh v cht lng, cho kt qu xng A95 không t theo Quy chun k
thut quc gia. Chi cc Qun lý th trng ã x lý bng cách pht tin 17 triu ng và tch thu hàng hóa nhp lu gm
330 lít xng A92, 140 lít du diezel, 30 lít du la, buc tiêu hy 70 lít xng A95 có cht lng không phù hp
Quy chun k thut quc gia.
- Tin hành kim tra ti 12 c s kinh doanh Gas (khí hóa lng) trên a bàn thành ph. Kt qu, các c s u có y
giy t pháp lý theo quy nh và ghi nhãn hàng hóa y . V o lng, có 05/12 c s kinh doanh các loi gas 12
kg không nh lng, x pht vi tng s tin là 10.000.000. ng thi ngh các c s phi nh lng theo quy nh i vi
hàng hóa gas vi phm trc khi a ra lu thông.
- Tin hành kim tra v ghi nhãn hàng hóa và nh lng hàng óng gói sn i vi 05 c s kinh doanh cà phê. Kt
qu kim tra, các c s trên tuân th quy nh ca pháp lut v ghi nhãn hàng hóa và nh lng.
- Tin hành kim tra hàng hóa lu thông trên th trng ti 06 ca hàng chi tr em và 03 c s kinh doanh m bo
him . Kt qu:
+ 09/09 c s u có giy phép ng ký kinh doanh.
+ V ghi nhãn hàng hóa: a s các sn phm u ghi nhãn úng theo Ngh nh 89/2006/N-CP ca Chính ph
và có gn du hp quy CR theo quy nh. Riêng mt hàng chi truyn thng sn xut th công ti Vit Nam (u lân,
mt n ông a, lng èn giy) không ghi nhãn trên sn phm theo quy nh.
+ V cht lng: 06/09 c s lu gi h s công b hp quy và h s kim tra cht lng hàng hóa nhp khu; 03/09 c s lu
gi không y hoc không lu gi h s công b hp quy và h s kim tra cht lng hàng hóa nhp khu.
oàn kim tra ã kin ngh các c s khc phc các sai phm trên. Tin hành ly 02 mu m bo him và 01 mu chi
kim tra cht lng. Kt qu th nghim, các mu u t cht lng.
- Phi hp vi Chi cc Qun lý th trng tin hành kim tra 07 c s kinh doanh vàng trang sc. Kt qu:

+ 07/07 c s u không ghi ni dung bt buc trên nhãn hàng hóa v tên, a ch c s sn xut, vi phm quy nh v
ghi nhãn hàng hóa và không lu gi h s v cht lng hàng hóa.
+ 01 c s không xut trình c giy chng nhn kim nh và tem kim nh theo quy nh hin hành, vi phm pháp
lut v o lng.
+ 01 c s vi phm v vic không lu gi h s v cht lng hàng hóa.
S ã chuyn h s cho Chi cc Qun lý th trng x lý vi phm hành chính các c s trên.
- Kim tra o lng phng tin o là cân ô tô ti 02 c s. Kt qu kim tra phng tin o ca 02 doanh nghip u t yêu cu
theo quy nh ca pháp lut o lng.
- Phi hp vi Cc An toàn bc x và ht nhân tin hành thanh tra 03 c s bc x.
- Kim tra hot ng an toàn bc x ti 15 c s
+ V h s kim tra cht lng thit b: Có 14/15 c s có tin hành kim tra cht lng máy X-quang, trong ó có 03 c
s có giy chng nhn ã ht hiu lc.
+ V h s ánh giá an toàn phòng chp X-quang: Có 14/15 c s có h s; 01 c s không có h s.
+ 15/15 c s có quyt nh b nhim ngi ph trách an toàn bc x.
+ 14/15 c s có nhân viên bc x eo liu k cá nhân khi làm vic; 01 c s có nhân viên bc x không eo liu k
cá nhân khi làm vic.
+ 12/15 c s có khám sc khe nh k cho nhân viên bc x; 03 c s không khám sc khe nh k.
+ 15/15 c s u có Ni quy an toàn bc x ca n v, èn báo hiu, bin cnh báo, hng dn vn hành an toàn thit
b, ch chp.
+ V o sut liu bc x: 13/15 c s có sut liu nm trong gii hn cho phép; 02 n v không o sut liu bc x.
b) Công tác gii quyt khiu ni, t cáo
- Tin hành gii quyt n t cáo ca Tp oàn Lafarge - Societe Anonyme (Pháp) i vi bà Phm Th Ngc Hân
(386/6 Núi Thành, à Nng) v hành vi xâm phm quyn i vi nhãn hiu Lafarge và chim gi quyn s dng tên
min lafarge.com.vn nhm mc ích cnh tranh không lành mnh: Làm vic vi Chi cc Qun lý Th Trng; S
Thông tin và Truyn thông có thêm c s gii quyt n; Làm vic Công an phng Hòa Cng Bc xác nhn v vic
bà Phm Th Ngc Hân không còn c trú ti a phng. Do ó, vic gii quyt n ca Vn phòng Lut s A Hòa không
còn thuc thm quyn ca S. S chuyn tr h s cho Vn phòng Lut s A Hòa Vn phòng ngh các c quan có
thm quyn khác gii quyt.
- Gii quyt n t cáo ca Công ty CP phn t ng i Nam - thành ph à Nng i vi Công ty TNHH thang máy i
Nam - thành ph H Chí Minh v tên thng mi trùng vi nhãn hiu c bo h. S ã yêu cu Công ty CP t ng i
Nam - thành ph à Nng cung cp thêm chng c có cn c x lý nhng n nay vn cha có tin phn hi.
- Tin hành gii quyt n t cáo ca Ông Vng Quang Hng (51s Nguyn Chí Thanh) i vi C s cà phê
CATINAT v hành vi vi phm nhãn hiu hàng hóa “Katynat cà phê”. S ã chuyn h s cho Thanh tra B
Khoa hc và Công ngh x lý do tình tit v vic phc tp, có nhiu ý kin khác nhau t phía các c quan chc
nng.
8. Lnh vc công ngh sinh hc

Trin khai các tài, d án nghiên cu khoa hc:
- 02 d án NTMN do Trung ng qun lý:
+ D án“Xây dng mô hình sn xut hàng hóa nm n và nm dc liu ti à Nng”: C 04 ngi ca S và 01 ngi ca
Hp tác xã Nam Hi Vân tham gia ào to tip nhn công ngh ti Vin Di truyn Nông nghip Hà Ni; T chc 06
lp tp hun k thut nuôi trng nm cho 180 ngi dân ti qun Liên Chiu, qun Thanh Khê và huyn Hòa Vang;
h tr t chc tp hun k thut “X lý bã thi trng nm thành phân hu c vi sinh” ti qun Ng Hành Sn và huyn Hòa
Vang; Xây dng 03 mô hình sn xut nm ti Hp tác xã Hòa Tin, Hp tác xã Hi Vân Nam và Hp tác xã
Kim Thanh; tin hành m thu gói mua sm thit b, máy móc.
+ D án “Xây dng mô hình ng dng tin b khoa hc công ngh trong sn xut hoa chu, hoa thm phc v phát
trin kinh t nông nghip và du lch sinh thái bn vng cho à Nng”: Lp k hoch ào to và c cán b i tip nhn 13
quy trình công ngh ti Hà Ni; ã hoàn thành phê duyt h s kinh t k thut xây dng c s h tng; ang tin hành
các th tc mi thu trin khai xây dng.
- 02 d án NTMN do a phng qun lý:
+ D án NTMN do a phng qun lý “Xây dng mô hình trng thng phm các loài hoa có giá tr cao phc v
nn nông nghip ô th ti thành ph à Nng”: Tip nhn danh mc thit b, máy móc ca D án và ã a phn ln các
thit b vào phc v hot ng chuyên môn; Nhân nhanh và tin hành sn xut ging Dendro cy mô phc v sn
phm D án, n nay, ã xut vn hn 5.150 cây con ti vn m và duy trì ti Phòng thí nghim 3.211 bình mu;
Trin khai trng Lan Dendro thí im ti 08 h; Duy trì Cây hoa Cát Tng trng chu nhm khai thác hoa ct
cành ti 18 h nông dân; Trin khai mô hình gieo ht Cát Tng và t l ht ny mm t 80%, chuyn sn phm n
02 h nông dân ti 02 xã Hòa hip Nam và Hòa Cng Bc. T chc Hi tho khoa hc “Sn xut các loài hoa có
giá tr cao phc nn nông nghip ô th thành ph à Nng”; ang hoàn thin báo cáo tng kt nghim thu D án.
+ D án Xây dng mô hình nhân ging cây dc liu bng phng pháp nuôi cy mô nhm cung cp cây ging có
giá tr cho nông dân thành ph à Nng”: Trin khai nhân ging cây Dó bu, vào mu và nhân nhanh mu in
vitro, s lng chi in vitro t trên 11.300 chi; Trin khai nhân ging cây Sa Nhân: s lng cây cy mô ti vn m
hin là 11.900 cây ang sinh trng tt, tip tc nhân lu gi 96 bình mu in vitro giai on chi; Tip nhn danh mc
thit b, máy móc ca D án và ã a phn ln các thit b vào phc v hot ng chuyên môn; Liên h vi UBND
huyn Hòa Vang la chn mô hình trng Dó bu và Sa nhân.
- tài cp thành ph “Nghiên cu nhân ging và trng th nghim cây Lá ti khu bo tn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa, thành ph à Nng - giai on 2”: a 280 cây Hng Dip cy mô ra vn m hun luyn, chm sóc trong
mt s nghim thc giá th. ang tin hành các thí nghim giâm hom vi các k thut ci tin.
- tài cp c s “Nghiên cu xây dng quy trình nhân ging bng phng pháp nuôi cy mô mt s cây lá màu
phc v kinh t và du lch ti à Nng”: ã hoàn thin quy trình nuôi cy, có 280 cây Thái dip tho lá và 230
cây lá xon nuôi cy mô ang sinh trng tt vn m.
- Xây dng thuyt minh cng nghiên cu 02 tài: tài “iu tra tài nguyên di truyn các loài lan rng Khu Bo
tn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa và Khu Khu Bo tn thiên nhiên Bán o Sn Trà và nghiên cu xut các
bin pháp nhân nhanh bo tn mt s loài lan rng”; tài “Hoàn thin quy trình nhân ging quy mô công
nghip và quy trình sn xut hoa thng phm lan H ip và Mokara theo công ngh tiên tin ti thành ph à
Nng”.
9. Lnh vc tit kim nng lng và t vn chuyn giao công ngh
- án “S dng nng lng tit kim và ng dng nng lng tái to trên a bàn thành ph, giai on 2011 - 2015”:
+ Lp t èn tit kim nng lng (66 b bóng 3 ph 36W) cho các em hc sinh cho Trng Trung hc c s Trn
Quang Khi, xã Hòa Sn, huyn Hòa Vang.

+ ang tin hành lp t h thng nc nóng nng lng mt tri cho 02 trng mm non ti Hòa Sn, Hòa Vang (Trng
Mm non Hòa Sn, Trng Mm non An ông).
+ Tin hành kim toán nng lng, ang hoàn thành báo cáo kim toán nng lng cho 02 khách sn (Thu Bn,
Sandy Beach). Tip tc tin hành kim toán nng lng cho 03 doanh nghip sn xut công nghip ca chng
trình.
+ Thu thp s liu phc v cho công tác ánh giá tim nng nng lng mt tri ti à Nng theo tha thun hp tác vi
ICA-SEA trong Chng trình xây dng quy hoch nng lng mt tri ti thành ph à Nng.
- Chng trình Mc tiêu quc gia v s dng nng lng tit kim và hiu qu: Nghim thu tài “H tr mt s doanh nghip
sn xut công nghip trin khai s dng nng lng tit kin và hiu qu” thc hin trong nm 2011; Xây dng k hoch,
thuyt minh nhim v nm 2012; Mi các doanh nghip sn xut công nghip tham gia kim toán nng lng.
- T vn môi trng, chuyn giao công ngh:
+ Hoàn thành báo cáo ánh giá tác ng môi trng các d án: D án u t xây dng Trung tâm Hi ngh quc t
Gami Hi An, D án Hoàng Vn Thái ni dài i Bà Nà, D án nhà máy Daiku m rng, D án Nhà máy
Cocacola Vit Nam ti à Nng m rng.
+ Hoàn thành Báo cáo giám sát môi trng cho Công ty Sn xut li xut khu Sadavi, Công ty TNHH
Sinaran Vit Nam ti à Nng, Chi nhánh Công ty CP Acecook ti à Nng, Nhà máy sn xut bt m thuc
Công ty CP Giy Vàng; Nhà máy sn xut GMP ông dc và Công ty CP Dc Danapha; Công ty CP Túi
xách à Nng, Sân golf Vinacapital.
- Th nghim phân tích 2093 ch tiêu hóa lý và vi sinh trong nc, thc phm và không khí.
- H tr Trung tâm ng dng tin b khoa hc công ngh tnh Bình nh lp báo cáo kim toán nng lng cho 03
doanh nghip và h tr Trung tâm Tit kim nng lng và sn xut sch hn Qung Nam lp báo cáo kim toán
nng lng cho 03 doanh nghip.
- Trin khai thc hin phân tích o c vi Công ty TNHH MTV Gii pháp và Công ngh x lý nc VEOLIA Vit
Nam.
10. Hot ng thông tin khoa hc và công ngh
- Xut bn và phát hành 05 s Tp chí Khoa hc và Phát trin: 165, 166, 167, 168, 169
- Xut bn và phát hành 06 s Chuyên nông nghip: K thut trng cà chua bi; K thut nuôi ln trong b xi
mng; Kinh nghim nuôi heo rng; K thut nuôi chim b câu; Kinh nghim nuôi và chm sóc gia súc, gia
cm (Tp 1, 2).
- Phc v 250 lt ngi dùng thông tin bng các hình thc cung cp các tài liu nguyên bn hoc sao trên giy,
trên CD-ROM.
- T chc 05 lp tp hun cho bà con nông dân các qun, huyn trên a bàn thành ph: “Nuôi ln trong b xi
mng” (qun Ng Hành Sn); “Nuôi b câu trong chung” (huyn Hòa Vang); “K thut nuôi heo rng thun
chng” (phng Hòa Hip Bc, qun Liên Chiu); “Kinh nghim nuôi b câu trong chung” (xã Hòa Phú, huyn
Hòa Vang); “Kinh nghim trong chn nuôi gia súc gia cm” (xã Hòa Sn, huyn Hòa Vang).
- Phi hp vi Cc Thông tin Khoa hc và Công ngh Quc gia t chc Hi tho trc tuyn gii thiu thit b công ngh
tiên tin trong ngành y t ca Hàn Quc cho các n v hot ng trong lnh vc y t ti thành ph à Nng.
- Phi hp vi ài DRT thc hin 09 chuyên mc khoa hc công ngh vi 11 phóng s.

- Phi hp vi Báo à Nng a 15 bài, 9 tin v Khoa hc và Công ngh.
- a tin và qun tr sàn giao dch Techmart à Nng: Tính n thi im hin nay, tng s doanh nghip tham gia
trc tip trên sàn và liên kt vi các sàn khác là 4535 doanh nghip.
11. Hot ng khác:
- T chc cuc hp kim im tp th và các cá nhân Lãnh o S theo tinh thn Ngh quyt Trung ng 4 (Khóa XI).
- T chc bui ph bin Ngh quyt Trung ng 5, khóa XI cho toàn th ng viên, công chc, viên chc, lao ng ca
S.
- Làm vic vi S Thông tin và Truyn thông và Ban qun lý Khu Công ngh cao thành ph à Nng nhm
thng nht ni dung các nhim v KH&CN thuc Chng trình phi hp gia B KH&CN và UBND thành ph giai
on 2012-2015.
- Phi hp vi S Ni v xây dng k hoch t chc xét tuyn viên chc nm 2012 và chun b cho công tác tuyn dng
công chc nm 2012.
- Hoàn chnh, trình UBND thành ph à Nng phê duyt án “Xây dng mng li cân i chng và kim nh cân
thông dng ti các qun, huyn” và D án "Nâng cao nng sut và cht lng sn phm, hàng hóa ca doanh
nghip nh và va trên a bàn thành ph à Nng n nm 2020”.
- Làm vic vi UBND xã Hòa Sn, huyn Hòa Vang v xác nh các ni dung h tr xã Hòa Sn xây dng nông
thôn mi.
- Cp giy chng nhn ng ký hot ng khoa hc và công ngh cho 09 t chc khoa hc và công ngh.
- Tin hành kim tra nh k ti 15/35 t chc khoa hc và công ngh do S cp giy chng nhn ng ký hot ng khoa
hc và công ngh.
- Hoàn chnh D án nâng cao nng lc ca các trung tâm thuc S: Trung tâm Tit kim nng lng và T vn
chuyn giao công ngh, Trung tâm Công ngh Sinh hc, Trung tâm K thut tiêu chun o lng cht lng. n
nay, UBND thành ph ã có Quyt nh s 5763/Q-UBND ngày 19 tháng 7 nm 2012 phê duyt vi tng mc u
t là 77.662,010 triu ng.
- Trin khai D án “Xây dng Trung tâm CNSH à Nng”: ang tin hành xây dng tòa nhà làm vic chính ca
Trung tâm Công ngh sinh hc trong khuôn viên 5 ha ã c duyt.
- T chc Lp tp hun “Phng pháp lun sáng to” cho 42 hc viên là i din cho các doanh nghip và sinh viên
ca các trng i hc trên a bàn thành ph.
- Tip và làm vic vi oàn công tác ca S Khoa hc và Công ngh tnh Hng Yên và Thái Nguyên.
- Làm vic vi oàn kim toán chuyên qun lý và s dng kinh phí khoa hc và công ngh ca thành ph à Nng
giai on 2009-2011.
* ÁNH GIÁ CHUNG
1.ánh giá kt qu thc hin so vi k hoch trong nm ra
Trong nm 2012, c s quan tâm lãnh o, ch o trc tip ca Thành y, HND, UBND thành ph và B KH&CN,
hot ng khoa hc và công ngh ca thành ph tip tc phát trin úng nh hng và i vào chiu sâu:
- Cht lng xây dng danh mc nhim v nghiên cu và hot ng nghiên cu ng dng c nâng cao, gn sát hn vi

mc tiêu phát trin kinh t - xã hi ca thành ph. Nng lc qun lý nhà nc trong các lnh vc qun lý công ngh, s
hu trí tu, an toàn bc x ht nhân, tiêu chun o lng cht lng tip tc c tng cng, góp phn thúc y s phát trin
kinh t - xã hi ca thành ph.
- Công tác u t phát trin c s vt cht k thut cho KH&CN c chú trng vi các ni dung trng im, tng bc trang b
các phng tin k thut trin khai có hiu qu hn các hot ng qun lý và ng dng KH&CN.
- Phi hp vi các i tác trong và ngoài nc, bc u trin khai có hiu qu chng trình hp tác phát trin KH&CN.
Nhng thành tu nêu trên có ý ngha rt quan trng, to à cho s phát trin ca s nghip khoa hc và công ngh
ca thành ph trong thi gian n.
2. Mt s tn ti và nguyên nhân
Tuy nhiên, hot ng khoa hc và công ngh ca thành ph vn còn hn ch:
- S tài nghiên cu t có qui mô ln còn ít. Phn ln các tài có quy mô nh, phm vi nghiên cu hp, ch gii
quyt nhng vn n l, chuyên bit, phc v ch yu cho mt ngành, mt c s, n v.
- Vic ng dng kt qu nghiên cu vào sn xut và i sng vn còn khó khn do cha có c ch h tr v tài chính nên
không có iu kin trin khai bc th nghim, sn xut th (i vi tài k thut) - mt bc rt quan trng trc khi a kt qu
nghiên cu áp dng vào thc t.
- u t cho khoa hc và công ngh tuy có chuyn bin nhng mi ch là bc u, nên c s vt cht k thut phc v cho
phát trin khoa hc và chuyn giao công ngh cha áp ng. Ngun nhân lc KH&CN trên a bàn thành ph
tuy ông, nhng ch yu các trng i hc chính qui là chính, vic tham gia vào hot ng nghiên cu khoa hc
còn hn ch.
* NI DUNG CÁC NH HNG CHÍNH TRONG K HOCH HOT NG NM 2013
Các nhim v khoa hc và công ngh nm 2013 tip tc c nh hng phc v thit thc cho vic thc hin các chng
trình, án ca Thành ph trong vic thc hin Ngh quyt s 33/NQ-TW ca B Chính tr v xây dng và phát trin
thành ph à Nng trong thi k công nghip hoá, hin i hoá; Ngh quyt i hi i biu ng b thành ph ln th XX;
Chng trình hành ng s 01-CTr/TU ngày 09/01/2006 ca Ban Thng v Thành u v y mnh phát trin và ng
dng công ngh sinh hc phc v s nghip công nghip hoá, hin i hoá t nc; Quy hoch phát trin kinh t - xã hi
thành ph à Nng n nm 2020; Quy hoch phát trin ngành Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng n nm
2020.
1. H tr cho các doanh nghip trên a bàn thành ph
- Trin khai Chng trình i mi công ngh ca thành ph và quc gia nhm tp trung h tr doanh nghip i mi
công ngh, nâng cao nng lc cnh tranh và to bc tin rõ rt v cht lng, hiu qu ca mt s ngành, sn phm c
trng ca thành ph.
- Tng cng tuyên truyn các c ch chính sách chuyn giao công ngh ca nhà nc n doanh nghip.
- Trin khai chng trình hp tác vi các t chc trong và ngoài nc tng cng ng dng, h tr công ngh cho các
doanh nghip trên a bàn.
- H tr hình thành các doanh nghip khoa hc và công ngh, doanh nghip m to công ngh.
- Tng cng công tác hng dn, h tr doanh nghip xác lp và bo v quyn SHTT, tiêu chun o lng cht lng,
nâng cao cht lng hàng hoá; áp ng nhu cu v thông tin tiêu chun o lng cht lng cho các doanh nhip
trên a bàn.

- Trin khai D án nâng cao nng sut và cht lng sn phm, hàng hóa ca các doanh nghip trên a bàn
thành ph nhm thc hin Chng trình quc gia: “Nâng cao nng sut và cht lng sn phm, hàng hóa ca các
doanh nghip Vit Nam n nm 2020” ã c Th tng phê duyt ti Quyt nh s 712/Q-TTg ngày 21 tháng 5 nm
2010.
- Hng dn doanh nghip thc hin công b cht lng hàng hoá theo qui nh ca pháp lut.
- Tuyên truyn ph bin pháp quy v tiêu chun, cht lng, nhãn hàng hoá n các doanh nghip sn xut, kinh
doanh trên a bàn.
- Hng dn doanh nghip áp dng các h thng qun lý cht lng tiên tin (ISO 9001:2008, TQM, HACCP,
ISO 14000…) không ngng nâng cao cht lng hàng hoá, tng kh nng cnh tranh ca doanh nghip.
- Tuyên truyn, vn ng doanh nghip tham gia Gii thng cht lng Quc gia.
- Trin khai các án thông tin h tr doanh nghip va và nh, thông tin KH&CN phc v phát trin nông thôn.
- Duy trì cp nht và nâng cao cht lng hot ng ca Techmart online, phc v có hiu qu hn cho các doanh
nghip.
2. Công tác nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh
- Trin khai 06 Chng trình KH&CN gm: Chng trình Khoa hc xã hi và nhân vn; Chng trình ng dng và
phát trin công ngh thông tin và truyn thông; Chng trình ng dng và phát trin công ngh sinh hc;Chng
trình Nâng cao hiu qu s dng nng lng, phát trin nng lng mi và h tr doanh nghip i mi công ngh;Chng
trình Khoa hc và Công ngh phc v xây dng à Nng tr thành “Thành ph Môi trng”; Chng trình Phát huy
tim lc KH&CN và nâng cao nng lc qun lý nhà nc v KH&CN.
- ngh B h tr kinh phí và giao nhim v cho các n v chuyên môn ca B hoc thc hin thông qua hình thc
tuyn chn n v ch trì, thc hin các ni dung: Xác nh các nh hng công ngh u tiên trong u t và phát trin ca
Khu Công ngh cao à Nng giai on t nay n 2015 và nh hng n nm 2020 ; D báo nhu cu và gii pháp
phát trin ngun nhân lc cho công ngh cao ti à Nng giai on t nay n 2015 và nh hng n nm 2020.
- D kin trin khai 06 d án thuc Chng trình “Xây dng mô hình ng dng và chuyn giao KH&CN phc v
phát trin kinh t - xã hi nông thôn min núi”. Trong ó có 04 d án chuyn tip và 02 d án trong k hoch
2013.
- D kin trin khai 40 nhim v KH&CN cp thành ph. Trong ó: 25 nhim v KH&CN chuyn tip, 15 nhim v
mi nm 2013.
- D kin trin khai 15 nhim v KH&CN cp c s.
- Thc hin kim tra, xét duyt, nghim thu các tài, d án theo k hoch.
- Xây dng danh mc các tài, d án cp thành ph nm 2014 trình UBND thành ph phê duyt.
- Bàn giao sn phm nghiên cu tài, d án cho các n v ng dng.
- Nghiên cu i mi c ch qun lý nhim v khoa hc và công ngh cp thành ph, cp c s, nhim v trong khuôn
kh các chng trình hp tác, nhim v thuc các Chng trình KH&CN cp nhà nc, Chng trình “Xây dng mô
hình ng dng và chuyn giao KH&CN phc v phát trin kinh t - xã hi nông thôn min núi” có i ng ca
thành ph.
- Trin khai các hot ng khen thng trong hot ng khoa hc và công ngh thành ph à Nng.

3. Qun lý công ngh và kim soát an toàn bc x, ht nhân
- Tham gia ánh giá, thm nh công ngh các d án u t.
- m bo cp phép hot ng bc x cho 100% c s X-quang y t trên a bàn.
- T chc ào to an toàn bc x cho nhân viên bc x trên a bàn.
- Nghiên cu xây dng c s d liu v phông phóng x môi trng ca thành ph à Nng.
- Phi hp vi Vin Nng lng nguyên t Vit Nam trin khai xây dng Vin ng dng bc x ti thành ph à Nng nhm a
nhanh và y mnh công ngh ng v bc x phc v các ngành kinh t - k thut ca thành ph và khu vc.
4. Qun lý s hu trí tu và Hp tác KH&CN
- Duy trì hot ng tuyên truyn, ph bin kin thc v SHTT bng nhiu hình thc: t chc các lp tp hun, hi tho,
tuyên truyn qua báo, ài, các n phm thông tin...
- Tip tc tham mu cho UBND thành ph xây dng, hoàn thin c ch i mi, chính sách mi, h tr hot ng SHTT
và sáng kin lao ng, sáng to.
- Tng cng nng lc ca c quan thc thi bo v quyn SHTT bng nhiu hình thc nh ào to, bi dng...
- Tng cng công tác thông tin SHTT, khai thác ti a c s d liu SHTT ca Cc SHTT và quc t.
- Phi hp vi Liên hip các hi KHKT t chc tt các hi thi sáng to k thut, gii thng sáng to KH&CN, cuc thi
sáng to k thut cho thanh thiu niên và nhi ng.
- Thc hin có hiu qu các d án ã c phê duyt trong Chng trình “H tr phát trin tài sn trí tu” và nhân rng kt
qu ca các d án này; tip tc tham mu trin khai các d án mi phù hp vi tình hình thc tin ca a phng.
- Tip tc trin khai chng trình phi hp hot ng gia UBND thành ph và B KH&CN giai on 2012-2015, các
hot ng hp tác trong nc và quc t, tng cng tìm kim thêm i tác và nhng ni dung hp tác mi.
5. Qun lý tiêu chun o lng cht lng
- T chc công tác kim tra theo quy nh ca Lut o lng và Lut Cht lng sn phm hàng hoá i vi các t chc cá
nhân sn xut kinh doanh trên a bàn. Nghiên cu m rng và phân cp trong công tác kim tra v lnh vc o
lng.
- Trin khai duy trì và ci tin H thng qun lý cht lng theo TCVN ISO 9001:2008 ti các n v hành chính, s
nghip m bo cht lng theo Quyt nh s 8247/Q-UBND ngày 21 tháng 9 nm 2011 ca UBND thành ph.
- Trin khai án xây dng mng li cân i chng và công nhn kh nng kim nh cân thông dng ti các qun,
huyn.
- Tham mu xây dng c ch, chính sách v qun lý tiêu chun, cht lng trên i bàn thành ph.
- T chc tt vic kim tra cht lng hàng hóa nhp khu và lu thông trên th trng theo lnh vc c phân công,
phân cp; trong ó chú ý tp trung có trng im vào các nhóm, mt hàng nhy cm theo tng giai on.
- Phi hp vi các ban ngành trin khai thc hin ng b các quy nh ca Lut Tiêu chun và Quy chun k thut,
Lut Cht lng sn phm hàng hoá, Lut o lng.
- Phi hp vi các qun, huyn m lp ào to theo chuyên v Lut o lng và cân ng h lò xo cho các Ban qun lý

ch cp thành ph, qun, huyn. ng thi phi hp vi Phòng Kinh t các qun, Phòng Công Thng huyn xây dng
k hoch tuyên tuyn vn bn pháp lut v o lng cho các h kinh doanh có s dng phng tin o trong mua bán
thng mi.
- Cng c các im TBT ti các s ban ngành liên quan. Phi hp hot ng trong mng li TBT ti a phng hot ng
TBT có hiu qu hn. Phi hp vi các c quan thông tin i chúng ph bin các vn bn pháp quy k thut có ni
dung liên quan n Hàng rào k thut trong thng mi.
- Khai thác c s d liu v vn bn pháp quy k thut, tiêu chun trong/ngoài nc kp thi phc v cho hot ng hi áp
v TBT; tra cu, cp nht các thông tin cnh báo ca các nc thành viên WTO v quy chun k thut t Website
ca Vn phòng TBT Vit Nam kp thi thông báo cho các t chc, doanh nghip trên a bàn thành ph.
6. Công tác thanh tra khoa hc và công ngh
- Trin khai các hot ng thanh tra thuc chc nng qun lý nhà nc v KH&CN nh: Thanh tra trong lnh vc
tiêu chun o lng cht lng, an toàn và kim soát bc x, ht nhân, s hu trí tu, nghiên cu khoa hc và công
ngh.
- Không ngng nâng cao nghip v chuyên môn cho i ng nhân lc làm công tác thanh tra cng nh to iu
kin i ng thanh tra viên nm vng kp thi các quy nh pháp lut mi v khoa hc và công ngh nhm nng lc t
chc thc hin công tác thanh kim tra v khoa hc và công ngh có hiu qu.
- Ch trì và phi hp vi các c quan chc nng ti a phng thanh tra, kim tra cht lng hàng hoá sn xut kinh
doanh và lu thông trên th trng; t chc công tác thanh tra KH&CN cp qun/huyn.
- Thng xuyên hng dn các n v trc thuc S thc hin quy nh ca pháp lut v công tác kim tra ni b trong vic
thc hin chính sách, pháp lut và nhim v c giao.
- T chc tt các cuc thanh tra din rng theo ch o ca B KH&CN.
- Gii quyt kp thi và chính xác các khiu ni, t cáo thuc thm quyn.
7. Các hot ng s nghip KH&CN
a. Thông tin khoa hc và công ngh
- Tip tc trin khai Ngh nh s 159/2004/N-CP ca Chính ph v hot ng thông tin khoa hc và công ngh, n
nh t chc và tng cng tim lc ca Trung tâm Thông tin KH&CN.
- Chú trng khai thác mng Vinarent phc v cho hot ng ào to, nghiên cu và chuyn giao công ngh; y
mnh ng dng công ngh thông tin hin i trong vic xây dng, cp nht th vin in t KH&CN, ch công ngh và
thit b trên mng, cng giao tip in t và các Website v KH&CN ca a phng; xây dng và phát trin thông tin
KH&CN ca a phng theo hng bao quát ti tuyn qun/huyn, xã/phng và kt ni vi mng thông tin KH&CN
quc gia và quc t trong lnh vc thông tin KH&CN.
- Tham gia tích cc vào vic hình thành và phát trin th trng công ngh; tham gia t chc ch công ngh và
thit b a phng, khu vc và quc gia; y mnh các dch v cung cp thông tin, t vn i mi công ngh, mua bán
các sn phm KH&CN.
- y mnh vic xây dng và nhân rng mô hình cung cp thông tin KH&CN phc v phát trin kinh t - xã hi cp
qun/ huyn, xã/phng.
- Tip tc duy trì và nâng cao cht lng Tp chí Khoa hc và Phát trin.
b. ng dng tin b khoa hc và công ngh

- Tip tc trin khai án “S dng nng lng tit kim và ng dng nng lng tái to trên a bàn thành ph, giai on
2011 - 2015”. Tham gia có hiu qu vào Chng trình Mc tiêu quc gia v s dng nng lng tit kim và hiu qu.
Tích cc khai thác quan h hp tác vi các i tác trong và ngoài nc trong lnh vc tit kim nng lng.
- Trin khai các tài, d án, các mô hình ng dng tin b KH&CN trong lnh vc công ngh sinh hc nhm cp
nht tin b k thut h tr nông dân phát trin sn xut nâng cao i sng.
- Tin hành hot ng dch v t vn xây dng và ánh giá chng nhn H thng Qun lý cht lng cho các c quan
hành chính, n v s nghip và doanh nghip.
- Thc hin dch v kim nh các phng tin o.
8. Tng cng nng lc qun lý nhà nc
a. V c chính sách
- Tip tc kin toàn, nâng cao cht lng và hiu qu hot ng ca b máy qun lý nhà nc v KH&CN t thành ph n
qun, huyn theo hng dn ti Thông t liên tch s 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ca liên B Khoa hc và Công
ngh và B Ni v. Chú trng nâng cao nng lc con ngi: Tng cng ào to, bi dng v nghip v qun lý KH&CN,
ngoi ng, lý lun chính tr, qun lý nhà nc. Tip nhn và to môi trng công tác thun li cho các i tng thuc din
thu hút nhân tài ào to, bi dng góp phn xây dng ngun nhân lc cht lng cao cho thành ph.
- Tip tc i mi c ch qun lý khoa hc và công ngh, to môi trng pháp lý thun li thúc y hot ng nghiên cu, ng
dng và phát trin khoa hc và công ngh. Nghiên cu sa i Quy nh v c ch qun lý các nhim v khoa hc và
công ngh thành ph à Nng c ban hành kèm theo Quyt nh s 30/2005/Q-UB ngày 18/3/2005 ca
UBND thành ph.
- i mi c ch qun lý tài chính ca hot ng khoa hc và công ngh to ng lc cho các t chc s nghip khoa hc
và công ngh hot ng theo c ch t ch, t chu trách nhim.
- Tip tc nghiên cu và huy ng a dng các ngun u t cho khoa hc và công ngh, tng dn t l u t ngoài ngun
ngân sách nhà nc cho khoa hc và công ngh, nhm thúc y tin b khoa hc và công ngh, ng dng thành
qu khoa hc và công ngh vào sn xut và i sng.
- Nâng cao vai trò t vn ca Hi ng KH&CN thành ph; cng c các Hi ng KH&CN ngành.
b. Xây dng c s vt cht
- Trin khai D án xây dng Trung tâm Công ngh Sinh hc giai on 2.
- Tp trung u t c s vt cht k thut, nâng cao nng lc con ngi cho Trung tâm Tit kim nng lng và T vn
chuyn giao công ngh, Trung tâm Công ngh Sinh hc, Trung tâm K thut Tiêu chun o lng Cht lng
chun b tt iu kin cho các n v chuyn sang hot ng theo c ch t ch t chu trách nhim.
- Phi hp và tích cc h tr B KH&CN xúc tin các d án: Trung tâm Thông tin khoa hc và Công ngh; trin
khai d án Xây dng Vin ng dng bc x ti à Nng.
- u t trang thit b, phng tin làm vic cho C quan Vn phòng S và Chi cc Tiêu chun o lng Cht lng.
(Ngi a tin: Trn Th Thanh Tho)

