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Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do
Bộ KH&CN tổ chức ngày 9/4/2019 nhằm cung cấp thông tin về các kết quả hoạt động của Bộ
KH&CN trong quý I, kế hoạch hoạt động quý II năm 2019 đến các cơ quan báo chí.

Đối với công tác xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật về KH&CN, trong quý I, Bộ
KH&CN đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019
của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN; Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn
gốc”; Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15/2/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định số
09/2019/QĐ-TTg ngày 15/2/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc… Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký ban
hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/1/2019 về việc công bố Mô hình khung hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; Quyết định số 128/QĐ-BKHCN ngày
23/1/2019 về việc tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ KH&CN; Quyết định số 186/QĐ-BKHCN ngày
28/1/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý
nhà nước của Bộ KH&CN kỳ 2014-2018…
Bộ KH&CN cũng đã triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và
Chương trình công tác năm 2019 của Bộ KH&CN với phương châm hành động của Chính phủ
“Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”. Ngày 14/2/2019, Bộ trưởng Bộ
KH&CN Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ và nhấn
mạnh, với sự chuyển dịch chính sách “lấy doanh nghiệp làm trung tâm”, trong mấy năm gần
đây, Bộ đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao
công nghệ; tập trung phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp
KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo… đặc biệt là việc tận dụng các thành tựu của cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong quý II/2019, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, Bộ
sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động lớn như: Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia, Giải
thưởng châu Á - Thái Bình Dương; Triển lãm Analytica Vietnam 2019; Diễn đàn phát triển hạ
tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Hội nghị triển khai hoạt
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động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2019; Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí
tuệ năm 2019; hoạt động kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Ngày công nhận thế giới
9/6; chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 với nhiều sự kiện như Giải thưởng
Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Báo chí về KH&CN; Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đồng bằng
sông Hồng tại tỉnh Hải Dương, Hội thảo khoa học: Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Vùng Đồng bằng sông Hồng; Hội nghị giao ban KH&CN Vùng Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên lần thứ XV tại thành phố Đà Nẵng; Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khai trương Trung
tâm IoT Innovation Hub...
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bùi Thế Duy và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ cũng đã
giải đáp nhiều câu hỏi liên quan và thuộc phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN của các nhà
báo.
VVH

2/2

