KH&CN địa phương chủ động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Thứ hai, 18/03/2019 - 15:52

Ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Giám
đốc Sở KH&CN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đây là Hội nghị quan trọng góp phần
kết nối trực tiếp sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Bộ với các địa phương. Tham dự Hội
nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Giám
đốc/Phó Giám đốc của 63 Sở KH&CN trên cả nước cùng đại diện lãnh đạo của gần 50 cơ quan
quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, hoạt động KH&CN cả nước trong thời gian qua đã có nhiều kết
quả ấn tượng. Lĩnh vực nào cũng có bóng dáng của KH&CN. KH&CN ngày càng khẳng định vị
thế và đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính
trị vững mạnh ở địa phương. Điểm nổi bật trong hoạt động KH&CN địa phương năm 2018 là
sự quan tâm, đầu tư cho công tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo ở một số địa phương đã hình thành và phát triển (như ở TP Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An…), góp phần tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới, kinh doanh
dựa trên khai thác tài sản trí tuệ và năng động trong tiếp cận thị trường. Tại Hội nghị, nhiều
Giám đốc Sở KH&CN đã đánh giá cao những nỗ lực của Bộ KH&CN trong việc tạo hành lang
pháp lý cho phát triển KH&CN. Các đại biểu cũng đã có những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo
gỡ những khó khăn trong hoạt động KH&CN tại địa phương liên quan đến giải pháp phát triển
doanh nghiệp KH&CN, triển khai giải pháp thực hiện các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII)
ở địa phương, cũng như giải pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN có tính liên tỉnh,
liên vùng...

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng các Giám đốc Sở KH&CN mới được bổ nhiệm
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Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2018 nhiều chỉ tiêu kinh tế
quan trọng thiết lập những kỷ lục mới. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 245 tỷ USD, tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu đạt trên 482 tỷ USD, xuất siêu 7,2 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt trên 60 tỷ
USD... Trong thành tựu chung của cả nước có đóng góp rất rõ nét của ngành KH&CN. Nhiều
công việc, địa phương đã thể hiện tính chủ động, đi đầu giải quyết, đưa hoạt động KH&CN
chuyển động từ “gắn với” sang “phục vụ” phát triển kinh tế - xã hội. Về những kiến nghị, đề xuất
của địa phương, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình để
trình Chính phủ xem xét sửa đổi các luật có liên quan đến KH&CN do Bộ chủ trì. Bên cạnh đó,
chú trọng việc tham gia đóng góp ý kiến đối với các luật khác có nội dung tác động đến hoạt
động KH&CN để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống luật. Chủ động trình Chính phủ xem xét,
sửa đổi các văn bản luật liên quan đến KH&CN đang còn bất cập...
CM
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