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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

           Bắc Kạn, ngày        tháng 4 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và 

Môi trường ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp của Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Yêu cầu 

Các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, có trọng 

tâm, trọng điểm. Các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao 

chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ  

- Xây dựng, phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu khoa học và 

công nghệ đặc thù tại cơ quan. 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu toàn văn về công bố khoa học và công nghệ đăng trên 

các tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo khoa học trong tỉnh. 

- Cập nhật và tích hợp cơ sở dữ liệu về thông tin sở hữu trí tuệ vào cơ sở dữ 

liệu về khoa học và công nghệ. 

- Tích hợp cơ sở dữ liệu về thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào cơ 

sở dữ liệu về khoa học và công nghệ. 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2. Chia sẻ và khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ 

- Xây dựng nền tảng kỹ thuật dùng chung của hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh 

về khoa học và công nghệ; xây dựng tiêu chuẩn về dữ liệu và kết nối, cho phép liên 
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kết và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về khoa học và công 

nghệ với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông nhằm thúc đẩy khai thác, sử dụng 

nguồn tin khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, đào tạo. 

3. Nâng cao năng lực cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin 

khoa học và công nghệ của cơ quan 

- Cử đi đào tạo chuyên môn về công tác thông tin; kỹ năng thu thập, biên tập, 

khai thác thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thông tin và 

thống kê khoa học và công nghệ; cử đi đào tạo, tập huấn về xây dựng, phát triển, 

thu thập và khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh.  

- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phát triển 

nguồn tin khoa học và công nghệ của cơ quan, đơn vị. 

III. KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước 

2. Lộ trình thực hiện  

Thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh theo từng giai đoạn về phát triển các cơ sở 

dữ liệu về khoa học và công nghệ; các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, 

phát triển, thu thập và khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ; nâng cấp cơ sở 

vật chất kỹ thuật và nâng cao năng lực của tổ chức đầu mối thông tin khoa học và 

công nghệ; chia sẻ, khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ và thực hiện 

theo yêu cầu, đặc thù của cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Giám sát, theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ 

hàng năm hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 30/11. 

- Căn cứ vào khả năng ngân sách tham mưu Lãnh đạo đề xuất với Sở Tài 

chính xem xét cấp kinh thực hiện kế hoạch theo quy định. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

- Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, chú trọng việc xây dựng và triển khai chương 

trình tuyên truyền, quảng bá phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ; tham 

mưu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và 

các cơ quan khác có liên quan trong việc phát triển nguồn tin khoa học và công 
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nghệ gắn với nghiên cứu, ứng dụng, chia sẻ, chuyển giao và đổi mới sáng tạo khoa 

học và công nghệ tại cơ quan, đơn vị.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị  

Chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường, Văn phòng Sở xây dựng và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ gắn 

với nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ 

tại cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị phối hợp, triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (/b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, (Quang). 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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