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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 60/KH-UBND Phú Yên, ngày 02 tháng 7 năm 2013 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình hành ñộng số 14-CTr/TU ngày 22/01/2013 
của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện 

kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 
 

 

 
Thực hiện Chương trình hành ñộng số 14-CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh 

ủy và Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 26/3/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt Chương trình 14 và Nghị quyết 46), 
UBND tỉnh ñề ra kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 
Xác ñịnh các nhiệm vụ, nội dung công việc, ñể các sở, ngành, ñịa phương 

xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, ñánh giá việc thực hiện 
Chương trình 14 và Nghị quyết 46, nhằm phát triển mạnh mẽ khoa học và công 
nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là ñộng lực quan trọng nhất ñể phát 
triển lực lượng sản xuất hiện ñại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo ñảm quốc 
phòng, an ninh. 

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy ðảng, chính 

quyền, ban, ngành, ñoàn thể và cộng ñồng về quan ñiểm, mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. 

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế ñể ñổi mới mạnh mẽ, ñồng bộ cơ chế quản lý, 
tổ chức, hoạt ñộng khoa học và công nghệ, cụ thể: 

- Triển khai Luật Khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật 
Sở hữu trí tuệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (ñã sửa 
ñổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành vào tình hình thực tế ở ñịa phương; 
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- Công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách Nhà nước cho hoạt ñộng khoa 
học và công nghệ phù hợp với ñặc thù của lĩnh vực khoa học và công nghệ và nhu 
cầu phát triển của ñịa phương, theo hướng căn cứ vào kết quả, hiệu quả sử dụng 
kinh phí khoa học và công nghệ của tỉnh; 

- Tăng dần tỷ lệ việc thực hiện cơ chế ñặt hàng nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và khoán kinh phí theo kết quả ñầu ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; 
thực hiện cơ chế ñánh giá ñộc lập, tư vấn, phản biện xã hội trong hoạt ñộng khoa 
học và công nghệ; 

- Hình thành và phát triển Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh ñể tạo 
ñiều kiện thúc ñẩy nhanh quá trình ñổi mới công nghệ; 

- Khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp thành lập các quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ ñể hỗ trợ phát triển công nghệ mới, công nghệ cao. Tạo ñiều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp; 

- Triển khai các hệ thống giải thưởng khoa học và công nghệ, giải thưởng 
chất lượng, danh hiệu vinh dự nhà nước cho cán bộ khoa học và công nghệ, khen 
thưởng ñối với các công trình, dự án, ñề tài, sáng chế có hiệu quả cao trên ñịa bàn 
Tỉnh; 

- Tổ chức tăng cường liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ với doanh 
nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, ñổi mới công nghệ, 
ñào tạo nhân lực; 

- Thúc ñẩy ñổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công 
nghệ hiện ñại; ngăn chặn việc nhập công nghệ lạc hậu, công nghệ gây nguy hại ñến 
sức khoẻ con người, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 

- Huy ñộng mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài và các 
nguồn vốn khác ñầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ, trong ñó chú ý ñến 
nguồn vốn từ doanh nghiệp. 

3. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, sử dụng và trọng 
dụng cán bộ khoa học và công nghệ: 

- Ban hành chính sách sử dụng và trọng dụng ñội ngũ cán bộ khoa học và 
công nghệ, trong ñó có chính sách trọng dụng ñặc biệt ñối với cán bộ khoa học và 
công nghệ ñầu ngành, cán bộ khoa học và công nghệ ñược giao chủ trì nhiệm vụ 
quan trọng của tỉnh, cán bộ khoa học và công nghệ trẻ tài năng; ñổi mới công tác 
tuyển dụng, bố trí, ñánh giá và bổ nhiệm cán bộ khoa học và công nghệ; tiếp tục sử 
dụng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ khoa học và công nghệ trình ñộ cao ñã hết 
tuổi lao ñộng; 
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- Tiếp tục chủ ñộng phát hiện, ươm tạo, ñào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các 
trường phổ thông, cao ñẳng, ñại học; xây dựng ñề án quy hoạch ñầu tư và sử dụng 
có hiệu quả ñội ngũ sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, chuyên gia khoa học 
và công nghệ học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh;  

- Xây dựng ñề án ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ñội ngũ công chức, 
viên chức có năng lực về khoa học và công nghệ phục vụ cho các ngành trên ñịa 
bàn Tỉnh; 

- Ban hành chính sách ñãi ngộ, khen thưởng ñối với tác giả các công trình 
ñược công bố quốc tế, các sáng chế ñược bảo hộ trong và ngoài nước. 

4. Triển khai các ñịnh hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu: 
Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và 

công nghệ từ nay ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030, chú trọng nghiên cứu 
có trọng ñiểm, ưu tiên một số lĩnh vực có lợi thế tại ñịa phương, lĩnh vực giống cây 
trồng, vật nuôi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tiếp tục ñẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo ñảm quốc phòng, an ninh và mục ñích công cộng; ưu tiên phát triển một số 
công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ liên ngành; ñẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển khoa học và công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, ñịa phương; 

Tổ chức triển khai, ñánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch khoa học và công 
nghệ của Tỉnh giai ñoạn 2011-2015 (ban hành theo Quyết ñịnh 2105/Qð-UBND 
ngày 15/12/2011 và sửa ñổi bổ sung theo Quyết ñịnh 2226/Qð-UBND ngày 
28/12/2012 của UBND Tỉnh); 

Tổ chức tham gia thực hiện có hiệu quả các ñề án, chương trình quốc gia, 
chương trình cấp nhà nước về khoa học và công nghệ. Trong ñó tập trung thực hiện 
Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia ñến năm 2020; Chương trình quốc gia 
phát triển công nghệ cao ñến năm 2020; Chương trình ñổi mới công nghệ quốc gia 
ñến năm 2020; 

Chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ ñể khai thác có hiệu quả các lợi 
thế và ñiều kiện ñặc thù của ñịa phương, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; hình 
thành các sản phẩm chủ lực của ñịa phương. Triển khai có hiệu quả Chương trình 
khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2011 - 2015; 
Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. 

5. Phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ: 
Xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh phù 

hợp với các mục tiêu, ñịnh hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trong 



60 CÔNG BÁO/Số 22+23/ Ngày 23-07-2013

từng giai ñoạn, gắn với thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập, trong ñó: 

- Tập trung ñầu tư phát triển một số ñơn vị nghiên cứu khoa học như: các 
trường ðại học Phú Yên, Cao ñẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Cao ñẳng Nghề Phú 
Yên, Trung học Y tế; Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ, Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng, Trung tâm Giống kỹ thuật Cây trồng, 
Trung tâm Giống kỹ thuật Vật nuôi, Trung tâm Giống kỹ thuật Thủy sản….; thúc 
ñẩy hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực khoa học và 
công nghệ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực; 

- Tập trung nguồn lực ñầu tư và ñưa vào hoạt ñộng có hiệu quả Khu Nông 
nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên; 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm. 

6. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: 
- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện ñề án phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ. Ban hành chính sách hỗ trợ, tài trợ cho các thành phần kinh tế 
chủ ñộng liên kết, hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ 
vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Tạo 
ñiều kiện cho một số ñơn vị tham gia các hội chợ công nghệ trong nước và tiến tới 
chủ ñộng tổ chức hội chợ công nghệ tại Tỉnh. Xây dựng chính sách khuyến khích 
thành lập các tổ chức dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ, môi giới, tư vấn, 
chuyển giao công nghệ; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả ðề án thực thi Hiệp ñịnh hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại, Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 
nhất là Chương trình hành ñộng 168/CTHð-VHTT-KH&CN-NN&PTNT-TC-TM-
CA ngày 19/01/2006 của Chính phủ, Quyết ñịnh 2204/Qð-TTg ngày 06/12/2010 
của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai ñoạn 
2011-2015. Xây dựng các tiêu chí, chính sách ñể hỗ trợ xác lập và bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu và thương mại hóa các sản phẩm truyền thống 
của Tỉnh; 

- Phát triển hạ tầng thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo hướng 
hiện ñại; phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyển giao công nghệ. 
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7. Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: 
- Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ nghiên 

cứu chung với các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường ñại học 
trong ngoài tỉnh, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, ðà 
Nẵng... Trong ñó chú trọng hợp tác, liên kết thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ mang tầm quốc gia thông qua chương trình ñổi mới công nghệ quốc gia, 
chương trình phát triển công nghệ cao quốc gia. Mở rộng hợp tác khoa học và công 
nghệ với các trung tâm lớn trong nước và khu vực miền Trung trong ñào tạo nguồn 
nhân lực khoa học và công nghệ và xây dựng các dự án trọng ñiểm; 

- Liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ của các quốc gia có trình 
ñộ khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện ñại ñể tạo khâu ñột phá trong việc thu hút 
các nguồn lực tham gia vào hoạt ñộng khoa học và công nghệ của tỉnh và chuyển 
giao công nghệ hiện ñại từ các nước vào Tỉnh; 

- Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm giới thiệu 
các thành tựu khoa học và công nghệ mới, tiên tiến trong và ngoài nước; 

- Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học ñầu ngành, nhà khoa học Việt Nam ở 
nước ngoài tham gia vào các chương trình, dự án, ñề tài nghiên cứu và ñào tạo nhân 
lực khoa học và công nghệ của Tỉnh; 

- Tham gia tích cực và chủ ñộng ñề án của Bộ Khoa học và Công nghệ về 
Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ ñến năm 2020. 

8. Các nội dung công việc cụ thể về xây dựng, tham gia một số chính sách 
khoa học và công nghệ trên ñịa bàn Tỉnh từ nay ñến năm 2015 (theo Phụ lục ñính 
kèm). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Khoa học và Công nghệ: 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chương trình 14 của Tỉnh uỷ, Nghị 
quyết 46 của Chính phủ và các chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công 
nghệ. 

- Chủ trì theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình 14 của Tỉnh 
uỷ, Nghị quyết 46 của Chính phủ, ñịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện. 

- Phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư cân ñối và bố trí ngân 
sách hàng năm cho hoạt ñộng khoa học và công nghệ ñể triển khai Kế hoạch này. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 
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Xây dựng kế hoạch vốn ñầu tư phát triển, vốn sự nghiệp khoa học và công 
nghệ hàng năm trên cơ sở ñề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ ñể ñảm bảo thực 
hiện ñúng các nội dung Kế hoạch này. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nội dung quy ñịnh trong 
các chương trình, ñề án, dự án triển khai trong Kế hoạch. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ 
quan thông tin ñại chúng thông tin kịp thời ñường lối của ðảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trên ñịa bàn 
Tỉnh. 

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Khoa học 
và Công nghệ bảo ñảm nguồn lực và ñiều kiện cần thiết ñể thực hiện các nhiệm vụ 
ñã ñược xác ñịnh trong Kế hoạch này. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 
- Chỉ ñạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về phát 

triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, ñặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa, khu công nghiệp. 

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND Tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
hoạch của từng ñịa phương; ñịnh kỳ sơ kết, ñánh giá tình hình thực hiện gửi Sở 
Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh. 

- Chỉ ñạo việc xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển khoa học và công 
nghệ gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương và 
là một nội dung thiết yếu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, ñịa phương. 

6. Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ ñược giao: 
- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch của từng ñơn vị; ñịnh kỳ sơ kết, ñánh giá tình hình thực hiện gửi Sở Khoa 
học và Công nghệ ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch tổng hợp vào dự toán ngân sách 
hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ ñể 
trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh theo quy ñịnh của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa ñổi, bổ sung, các 
sở, ngành, ñịa phương chủ ñộng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Phạm ðình Cự 
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Phụ lục 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 02/7/2013  

của UBND tỉnh Phú Yên) 
 

TT Nội dung công việc 

Sản 
phẩm 
hoàn 
thành 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan phối 
hợp 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

A. Tiếp tục ñổi mới mạnh mẽ, ñồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ 

1 Xây dựng quy ñịnh mới thay thế 
quy ñịnh thực hiện và quản lý ñề 
tài, dự án KH&CN cấp tỉnh tại Phú 
Yên kèm theo Quyết ñịnh số 
1975/2008/Qð-UBND ngày 
28/11/2008 của UBND Tỉnh  

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tư pháp, 
Tài chính, ngành 

liên quan 

Quý 
III/2013 

2 Xây dựng quy ñịnh mới thay thế 
quy ñịnh mức chi ñối với các ñề tài, 
dự án KH&CN có sử dụng ngân 
sách nhà nước kèm theo quyết số 
1402/2007/Qð-UBND ngày 
08/8/2007 của UBND Tỉnh 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tư pháp, 
Tài chính, ngành 

liên quan 

2014 

3 Xây dựng quy ñịnh mới thay thế 
quy ñịnh quản lý Nhà nước về công 
nghệ, chuyển giao công nghệ trên 
ñịa bàn tỉnh kèm theo Quyết ñịnh 
số 243/2005/Qð-UBND của 
UBND Tỉnh 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tư pháp, 
Tài chính, ngành 

liên quan 

Quý 
III/2013 

4 Xây dựng quy ñịnh mới thay thế
quy ñịnh quản lý Nhà nước về 
ATBXHN trên ñịa bàn tỉnh kèm 
theo Quyết ñịnh số 244/2003/Qð-
UBND của UBND Tỉnh 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tư pháp, 
Tài chính, ngành 

liên quan 

Quý 
III/2013 

5 Xây dựng ñề án thành lập quỹ phát 
triển KH&CN tỉnh và ñiều lệ hoạt 
ñộng của Quỹ 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tài 
chính, KH&ðT, 
Tư pháp, ngành 

liên quan 

2014 

6 Xây dựng quy ñịnh phân cấp quản 
lý nhà nước về hoạt ñộng nghiên 
cứu triển khai các nhiệm vụ 
KH&CN cấp cơ sở, cấp ngành, cấp 
huyện 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tư pháp, 
Tài chính, UBND 

các huyện, TX, 
TP, các ngành 

liên quan 

2014 

7 Xây dựng chính sách sử dụng và 
trọng dụng ñội ngũ cán bộ khoa học 
và công nghệ 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở Nội vụ Sở KH&CN, Sở 
GD&ðT, Sở Tài 
chính, các ngành 

liên quan 

2014 
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8 Xây dựng chính sách khuyến khích 
tư nhân, doanh nghiệp tham gia 
nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển KH&CN, công nghệ mới, 
công nghệ cao 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các Sở: Tài 
chính, Kế hoạch 
và ðầu tư, Tư 

pháp, ngành liên 
quan 

2014 

B. Triển khai các ñịnh hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và phát huy, 
tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia 

9 Xây dựng chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ tỉnh ñến 
năm 2020, tầm nhìn 2030 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Liên hiệp các Hội 
KHKT tỉnh; Sở 

KH&ðT, TC, các 
sở, ban, ngành 

Tỉnh 

2013 -
2015 

10 Xây dựng các chương trình phát 
triển khoa học công nghệ về lĩnh 
vực nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn theo hướng bền vững và ứng 
phó biến ñổi khí hậu 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở 
NN&PTNT 

Sở KH&CN; 
Liên hiệp các Hội 
KHKT tỉnh; Hội 
Nông dân Tỉnh 

2013 -
2015 

11 ðề án xây dựng các mô hình ứng 
dụng khoa học và công nghệ trong 
ngành nông nghiệp gắn với việc 
xây dựng nhãn hiệu và tiêu thụ sản 
phẩm. ðăng ký ra nước ngoài ñối 
với ñịa danh dùng cho ñặc sản 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở Nông 
nghiệp 

và PTNT 

Sở KH&CN, 
Sở Công Thương, 

các sở ngành, 
huyện, thành phố 

2014 

12 ðề án xây dựng các mô hình ứng 
dụng KH&CN trong ngành công 
nghiệp, dịch vụ gắn với việc xây 
dựng nhãn hiệu và tiêu thụ sản 
phẩm. ðăng ký ra nước ngoài ñối 
với ñịa danh dùng cho ñặc sản 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở Công 
Thương 

Sở KH&CN, 
các sở ngành, 

huyện, thành phố 

2014 

13 ðánh giá ñóng góp của KH&CN 
vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, 
ñánh giá trình ñộ công nghệ các 
ngành, lĩnh vực kinh tế trọng ñiểm 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN 
Cục Thống kê, 

Sở KH&ðT, các 
sở ngành Tỉnh 

2014 

14 Xây dựng Danh mục, cơ chế chính 
sách cụ thể thu hút ñầu tư Khu 
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao Phú Yên và Khu Công nghiệp 
công nghệ cao trong Khu Kinh tế 
phía Nam Phú Yên 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở Kế 
hoạch 

và ðầu tư 

Sở KH&CN, Sở 
Nông nghiệp và 
PTNT, Sở Công 

Thương, Ban 
Quản lý Khu kinh 

tế 

2014 

15 Xây dựng và tham gia các ðề án/ 
Chương trình quốc gia về KH&CN: 
quỹ bảo tồn gen ñặc hữu ñịa 
phương; nâng cao năng suất chất 
lượng, hỗ trợ phát triển tài sản trí 
tuệ, ñổi mới công nghệ… 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các sở ngành, 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố 

2014 

16 Tổng kết thực tiễn, dự báo xu 
hướng phát triển, cung cấp luận cứ 

Quyết 
ñịnh của 

Sở KH&CN Các sở ngành, 
UBND các 

2015 
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khoa học ñịnh hướng cho việc 
hoạch ñịnh chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 

UBND 
Tỉnh 

huyện, thị xã, 
thành phố 

17 Xây dựng ðề án/ Chương trình ña 
dạng hóa ñối tượng, các mô hình 
nuôi trồng nông lâm thủy sản bền 
vững và thân thiện môi trường 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở 
NN&PTNT 

 

Sở KH&CN, sở 
ngành, UBND 

các huyện, thị xã, 
thành phố 

2014 

18 Xây dựng Quy hoạch khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú 
Yên 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở Kế 
hoạch và 
ðầu tư 

Sở KH&CN, Sở 
Nông nghiệp và 

PTNT 

2014 

19 Xây dựng ñề án thực hiện nâng cao 
năng lực hoạt ñộng Trung tâm kỹ 
thuật Tiêu chuẩn – ðo lường – Chất 
lượng; Trung tâm ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ Phú Yên 
theo quyết ñịnh 317 của Chính phủ 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Sở KH&ðT, Sở 
Tài chính và các 
sở ngành Tỉnh 

2013 

20 Xây dựng ñề án “Quy hoạch tổng 
thể phát triển tiềm lực cho các tổ 
chức hoạt ñộng KH&CN Phú Yên” 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Sở KH&ðT, Sở 
Tài chính và các 

sở ngành tỉnh 

2014 

21 Xây dựng ñề án thương mại hóa các 
sản phẩm ñề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học thành công 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Sở Công Thương; 
Tài chính và các 

sở ngành tỉnh 

2014 

C. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
22 Xây dựng Kế hoạch phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ ñến 
năm 2020 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các sở, ngành 
liên quan 

2014 

D. Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước 
23 Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội 

nghị, hội thảo khoa học, triển lãm 
giới thiệu các thành tựu khoa học 
và công nghệ mới, tiên tiến trong và 
ngoài nước dưới các hình thức 
phong phú (sàn giao dịch, hội chợ 
công nghệ…) 

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Các sở, ngành 
liên quan 

2014 

24 Xây dựng chương trình hợp tác với 
các trung tâm lớn trong công tác 
nghiên cứu, chuyển giao KH&CN 
với các tổ chức KH&CN, viện 
nghiên cứu- trường ñại học trong và 
ngoài tỉnh, nhất là các thành phố 
lớn như TP Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh, ðà Nẵng...  

Quyết 
ñịnh của 
UBND 
Tỉnh 

Sở KH&CN Sở KH&ðT; Sở 
Tài chính và các 
sở ngành Tỉnh 

2014 

 


