
PHỤ LỤC 5 
Đề xuất kiến nghị của các đơn vị, địa phương đối với UBND tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số: 19 /BC-ĐGS ngày 04  tháng 7  năm 2022  

của Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh) 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Đề xuất UBND tỉnh: Chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động bố trí kinh 

phí sự nghiệp KH&CN để triển khai hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất và đời sống tại ngành, địa phương mình và tổ chức ứng dụng 
nhân rộng kết quả các đề tài, dự án KH&CN trong và ngoài tỉnh sau khi nghiệm thu 

phù hợp với điều kiện tại địa phương (hàng năm UBND tỉnh bố trí cho các huyện, 
thành phố 150 triệu/đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 

các đơn vị chưa bố trí thêm nguồn kinh phí để thực hiện). 

- Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ 53 công chức, viên chức và người 

lao động, trong đó có 30 biên chế công chức, 11 biên chế viên chức và 02 hợp 
đồng lao động 68; bên cạnh đó, chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước 

về lĩnh vực khoa học và công nghệ nhiều, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ 
sung số lượng cấp phó người đứng đầu của Sở KH&CN là 03 Phó Giám đốc (theo 

Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh giao số lượng cấp 
phó người đứng đầu của Sở KH&CN là 02 Phó Giám đốc). 

- UBND tỉnh xem xét bổ sung 1-2 biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Nghiên 
cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ để đảm nhận thêm nhiệm vụ của 
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (theo chủ trương của UBND 

tỉnh tại văn bản 396/UBND-KGVX ngày 14/02/2022, tỉnh sẽ chưa thành lập Trung 
tâm mà giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học 

và công nghệ). 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN trong các tổ chức 

KH&CN công lập để nâng cao năng lực trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ươm tạo công nghệ cho các doanh nghiệp... trong 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, công nghệ sinh học... trên địa bàn 
tỉnh 

2. Kiến nghị chung của các huyện, thành phố: Xem xét bố trí tăng nguồn 
kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm để triển khai các mô hình có 

quy mô lớn đáp ứng cho việc ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào 
sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện 

3. Huyện Kon Plông: Tăng cường đầu tư, tiềm lực cho cơ sở, vật chất để 
nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng KH&CN có hiệu quả hơn nữa. 

4. Huyện Sa Thầy: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các 

cấp, các ngành liên quan có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh tăng cường đầu tư cho Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao năng suất 

lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường 

5. Thành phố Kon Tum: Đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh thu hút các doanh 

nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng cánh đồng lớn, đầu tư chế biến nông sản, dược 
liệu và liên kết thu mua nông sản, dược liệu cho người dân, góp phần thúc đẩy 

phát triển khoa học- công nghệ trên địa bàn, tạo ra chuỗi liên kết giá trị trong sản 
xuất nông nghiệp. 
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