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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 

thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Công văn số 476/UBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công chuẩn bị các nội dung trình Hội 

đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: 

a) Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố: 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành 08 văn bản để phục vụ công tác quản lý nhà nước và 

thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, cụ 

thể: 

- Chương trình hành động triển khai thực hiện khâu đột phá thứ ba của Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

(Chương trình số 09/Ctr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố). 

- Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 (Kế hoạch số 

82/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ năm 2021 (Quyết định số 

765/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021của Ủy ban nhân dân thành phố). 

- Quyết định ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố). 
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- Quyết định ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết thủ tục cấp, cấp 

lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng 

chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Quyết định 411/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

- Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển 

tiếp thực hiện năm 2021 (Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân thành phố); Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ thực hiện năm 2021 (Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân thành phố), trong đó có 01 nhiệm vụ trong khuôn khổ 

triển khai Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với 

Trường Đại học Cần Thơ và Kế hoạch hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với 

Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020-2025. 

+ Quyết định phê duyệt Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển 

tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp thực hiện năm 

2021 (Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố). 

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành tại Quyết định số 

06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019; trình Ủy ban nhân dân thành phố 

đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Ủy ban nhân 

dân thành phố đã có Công văn số 1038/UBND-KGVX ngày 30 tháng 3 năm 2021 

gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Công tác triển khai các Chương trình, Kế hoạch về khoa học và công 

nghệ được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt: 

* Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết 

bị:  

- Hoàn tất giải ngân kinh phí hỗ trợ 08 dự án của các doanh nghiệp đã được 

xét duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện là 12,45 tỷ đồng, trong đó, kinh phí 

ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2,83 tỷ đồng, phần kinh phí doanh nghiệp đối ứng là 

9,62 tỷ đồng. 

- Xây dựng dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới 

công nghệ, thiết bị giai đoạn 2021-2025, đang chờ văn bản hướng dẫn quản lý 

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 để tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành. 

* Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ:  

- Tổ chức đánh giá nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 02 dự án1. 

- Báo cáo tổng kết Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

                    
1 (i) “Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong nước và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài”, (ii) Tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 
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* Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa:  

- Hoàn tất hồ sơ giải ngân kinh phí hỗ trợ 08/11 doanh nghiệp tham gia Dự án 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2020 với tổng số kinh phí giải ngân là 622,5 triệu đồng. Còn lại 03/11 

doanh nghiệp xin dừng tham gia Dự án2. Giai đoạn 2012-2020, Dự án đã xét duyệt 

cho 88 doanh nghiệp/tổng số 110 doanh nghiệp đăng ký tham gia, trong đó có 47 

doanh nghiệp hoàn thành đúng tiến độ và được giải ngân với tổng kinh phí là 2,68 

tỷ đồng, 41 doanh nghiệp không hoàn thành nội dung công việc đã đăng ký nên 

không được hỗ trợ kinh phí từ Dự án. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

thành phố Cần Thơ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

* Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:  

- Tổ chức thành công Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng 

sông Cửu Long năm 2020 với chủ đề “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

vùng đồng bằng sông Cửu Long Xu hướng - Lợi thế - Thách thức” tại Trường Đại 

học Cần Thơ với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu đến từ các Sở ban ngành; viện, 

trường; các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo... Tại diễn đàn, các diễn giả đã tập trung phân tích, làm rõ những định hướng, 

góc nhìn để các Startup vươn ra biển lớn; mô hình đột phá kỹ thuật số dành cho 

Startup giai đoạn bình thường mới; liên kết khu công nghiệp cao với hệ sinh thái 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo..., tạo tiền đề để thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng 

sông Cửu Long nói chung; ký kết hợp tác thành công giữa 05 đơn vị trong và ngoài 

thành phố về tham mưu, xây dựng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo. Phối hợp với trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức hội thảo “Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: 

Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Cần Thơ” tổ chức tại Trung tâm Thông tin 

Khoa học và Công nghệ với sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ các Sở ban 

ngành, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Kế 

hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu 

Long - Techfest 2021, thời gian dự kiến tháng 9 năm 2021. 

- Triển khai Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu 

Giang - thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung hợp tác về 

khoa học và công nghệ “Hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo ở hai địa phương”, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Bản thỏa 

thuận Chương trình hợp tác phát triển khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và 

Công nghệ thành phố Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang giai 
                    
2 Công ty TNHH MTV Thủy sản và Vận chuyển hàng hóa Thái Thanh đang xây dựng nhà xưởng nên không kịp tiến độ; 

Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm tự đầu tư kinh phí thực hiện; Công ty TNHH MTV HSP thực hiện không đúng nội 

dung đã được Dự án xét duyệt. 
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đoạn 2021-2025. 

- Tham gia khóa tập huấn online “Chính sách và nền tảng kết nối Ngày hội 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ tổ chức. 

- Đăng 218 trên diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo canthostartup.vn. 

Bên việc triển khai 04 Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành 

phố về khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của thành 

phố. 

c) Công tác quản lý khoa học: 

Tổ chức 01 Hội đồng tư vấn xác định dự án khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia, 03 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố 

thực hiện năm 2021; tổ chức Hội đồng tuyển chọn, xét giao tổ chức và cá nhân chủ 

trì thực hiện 12 đề tài/dự án khoa học và công nghệ năm 2021; tổ chức Hội đồng 

đánh giá giữa kỳ 04 đề tài/dự án; tổ chức Hội đồng nghiệm thu 05 đề tài/dự án; 

công nhận kết quả thực hiện 05 đề tài/dự án. Hỗ trợ các quận, huyện triển khai 08 

dự án, thẩm định nội dung và kinh phí 01 dự án, kiểm tra tiến độ 01 dự án. Trong 6 

tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành 50% chỉ tiêu Ủy ban 

nhân dân thành phố giao về nghiệm thu đề tài/dự án, 80% kết quả đề tài/dự án được 

chuyển giao ứng dụng, chưa có đề tài/dự án mới được triển khai do các đề tài/dự án 

được phê duyệt thực hiện trong năm còn phải qua các bước thẩm định nội dung và 

kinh phí nên đề tài/dự án triển khai mới thường tập trung vào thời điểm cuối năm. 

d) Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng 

khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành3; xây dựng dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ 

đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các quy 

định về sở hữu trí tuệ và sáng kiến năm 2021.  

- Đề xuất dự án mời gọi đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Cần Thơ gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố; đề xuất bổ 

sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào nội dung tổng kết 

đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, gửi Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. 

- Thẩm định công nghệ 12 dự án4. Thông tin đến doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ các quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 01 
                    
3 Tờ trình số 595/TTr-SKHCN ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

   4(1) Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn 04 huyện (Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh theo đề 

nghị của Sở Xây dựng); (2) Điều chỉnh bổ sung trang thiết bị mua sắm máy móc, thiết bị trạm xử lý nước thải lưu lượng 50 

m3/ngày thuộc công trình Trung tâm sức khỏe sinh sản Cần Thơ (lần 2); (3) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng 

cao năng lực, chất lượng hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ, (4) Sàn giao 

dịch công nghệ; (5) Đóng góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án Bảo trì trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng Cần Thơ và dự án Nâng cấp mở rộng và nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Cần Thơ... 
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tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; và mời 

doanh nghiệp tham gia các Sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối hàng 

hóa trên nền tảng số hiện đại. Triển khai Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia 

đến năm 2030 đến các Sở, ban ngảnh thành phố. 

- Hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 77 trường hợp gồm: 

64 nhãn hiệu, 01 kiểu dáng công nghiệp, 04 sáng chế, 04 gia hạn, 01 chuyển 

nhượng, 01 cấp phó bản và 02 quyền tác giả. 

- Thẩm định 28 hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy phép; chứng chỉ nhân viên 

bức xạ và đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Cấp 14 giấy phép 

sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 07 chứng chỉ nhân viên bức xạ. Phê duyệt 

03 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ. 

- Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức lớp tập huấn hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

ứng dụng năng lượng nguyên tử với sự tham gia của khoảng 120 đại biểu đến từ 

các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố. 

đ) Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:  

- Thực hiện đánh giá tại 03 cơ sở để chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Trung tâm Thí nghiệm Điện thành 

phố Cần Thơ - Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam tại thành phố Cần Thơ; Trung 

tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long - Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam tại tỉnh 

Vĩnh Long và Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường Chất lượng Cần Thơ. 

- Thẩm xét và ra thông báo tiếp nhận 21 hồ sơ công bố hợp quy, gồm: 02 hồ 

sơ sản phẩm xăng E5 Ron 92-II, 02 hồ sơ sản phẩm xăng không chì Ron 95-III, 05 

hồ sơ sản phẩm nhiên liệu Điêzen DO 0,05S, 01 hồ sơ sản phẩm khí dầu mỏ hóa 

lỏng và 11 hồ sơ sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong. 

- Chủ trì 01 đợt kiểm tra đo lường và chất lượng đối với sản phẩm vàng lưu 

thông thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại 35 cơ sở5. Đoàn đã tiến hành 

làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm về nhãn 

hàng hóa và chất lượng, đồng thời chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở để xem xét và xử 

lý theo quy định. 

- Cập nhật 15 tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính 

nhà nước thành phố Cần Thơ với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã 

được giao dự toán. Chuẩn bị công tác kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 

2021 tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ. 

 

                    
  5 Kết quả: 211 sản phẩm vàng được kiểm tra đều đạt yêu cầu về đo lường; 35/35 cân điện tử có tem kiểm định và còn thời 

hạn kiểm định. Về chất lượng: Đoàn kiểm tra nhanh hàm lượng vàng đối với 180 sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ, kết quả 

1/180 mẫu không đạt (tương ứng 1/35 cơ sở vi phạm về chất lượng). Về nhãn hàng hóa: kiểm tra 178 nhãn sản phẩm vàng, 

kết quả 6/178 nhãn vi phạm (tương ứng 2/35 cơ sở vi phạm về nhãn). 
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e) Công tác thanh tra:  

- Thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ; đo 

lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại 47 cơ sở. Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 03 cơ sở, do vi phạm về lĩnh vực đo lường, chất lượng và nhãn 

hàng hóa với tổng số tiền phạt là 27,5 triệu đồng. 

- Nhận 02 đơn yêu cầu xử lý quyền tác giả, quyền chống cạnh tranh lành 

mạnh, liên quan hình ảnh mặt tiền thương hiệu Poc Poc Beer Garden mà Công ty 

TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ione đã được Cục Bản quyền tác giả 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 9827/2020/QTG cho bản vẽ thiết kế. 

Qua xem xét nội dung của 02 đơn trên, đồng thời đơn đã được Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố chuyển đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xử lý, 

đồng thời Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản gửi các bên để hướng dẫn thực 

hiện các quyền tiếp theo theo quy định. 

- Nhận 01 đơn yêu cầu xử lý vi phạm nhãn hiệu, quyền tác giả “JW Nhan sắc 

mới - Khởi đầu mới” của Công ty TNHH Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn 

Quốc. Qua xem xét nội dung đơn: đối với yêu cầu xử lý quyền tác giả, Thanh tra 

Sở đã gửi văn bản hướng dẫn Công ty gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý; 

đối với yêu cầu xử lý nhãn hiệu, Công ty cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ nên Thanh tra 

Sở đã yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định. 

f) Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp: 

* Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 

- Đánh giá chứng nhận hợp quy: 62 lô xăng, dầu của Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu; 04 lô Dầu nhờn của Công ty  TNHH 

SX-TM Dầu nhờn Phát Hưng và 07 lô dầu nhờn cho Công ty TNHH Dầu nhờn 

Ressol, đạt 48,7% kế hoạch năm (73/150). 

- Hoạt động thử nghiệm: hỗ trợ cho 25 đơn vị quản lý nhà nước (trong thành 

phố 09, ngoài thành phố 16); 115 đơn vị là doanh nghiệp (trong thành phố 62, 

ngoài thành phố 53) thực hiện thử nghiệm 6.569/14.000 mẫu, đạt 46,9% kế hoạch 

năm, trong đó phục vụ đơn vị nhà nước là 1.598 mẫu (tỷ lệ 24,3%), mẫu ngoài 

thành phố là 2.009 mẫu (tỷ lệ ngoài tỉnh 30,6%), với số chỉ tiêu nhận thử nghiệm là 

43.793/90.000 chỉ tiêu đạt 48,7% kế hoạch năm. 

- Hoạt động kiểm định: hỗ trợ quản lý nhà nước về kiểm định  cột đo xăng dầu 

cho 72 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ với 301 

cột đo. Thực hiện kiểm định tại hiện trường cho 79 đơn vị (trong thành phố 54, 

ngoài thành phố 25), với số phương tiện đo được kiểm định là 4.445/15.000 

phương tiện, đạt 29,6% kế hoạch năm. Ngoài ra, thực hiện kiểm định 78 thiết bị 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, và 57 trang thiết bị y tế. 

- Hoạt động hiệu chuẩn: thực hiện hiệu chuẩn tại hiện trường cho 96 đơn vị, 

doanh nghiệp (trong thành phố 44, ngoài thành phố 52), với số thiết bị, phương tiện 

đo được hiệu chuẩn là 3.819/9.500, đạt 40,2% kế hoạch năm (3.819/9.500). 

* Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ: 

- Phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ: (1) Tải, lưu trữ 2.800 

file tài liệu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ thực phẩm, năng lượng 
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trên trang cơ sở dữ liệu trực tuyến https://db.vista.gov.vn; (2) Cập nhật 594 tin biên 

tập trên trang tailieukhoahoc.vn; (3) Chuẩn bị danh mục và hợp đồng thanh toán tin 

trang Libol và danh mục số hóa tài liệu. 

- Hoàn thành “Báo cáo thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ” năm 

2020 gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cập nhật 28 thông 

tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào hệ thống 

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ. Hoàn thành báo cáo thống kê 

ngành khoa học và công nghệ năm 2021 gửi Cục Thông tin Khoa học và Công 

nghệ và nhập liệu trên trang thongke.vista.gov.vn. 

- Truyền thông khoa học và công nghệ: cập nhật 1.886  thông tin về khoa học 

và công nghệ lên các trang thông tin do Trung tâm quản lý, duy trì và vận hành 

(sokhcn.cantho.gov.vn, trithuckhoahoc.vn). Thực hiện 03 Media về khoa học và 

công nghệ cập nhật trên trang trithuckhoahoc.vn6. 

* Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: 

- Tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/thành phố 

đã trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ. Nghiên cứu chế tạo thiết bị rót tự động nhằm phục 

vụ công tác chuyển giao công nghệ vào đời sống. 

- Chuẩn bị tổ chức Sự kiện “Kết nối cung cầu công nghệ vùng đồng bằng sông 

Cửu Long năm 2021” (dự kiến tổ chức tháng 11 năm 2021).  

- Công tác cấy chuyền các giống cây và nuôi mẫu đảm bảo đúng thời gian và 

số lượng giống. Số lượng cây giống, phòng trữ mẫu ổn định. Các giống cây sau khi 

cấy phát triển bình thường, ít nhiễm nấm và nhiễm khuẩn. 

- Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng về khoa học và công nghệ theo đúng tiến 

độ và nghiệm thu hợp đồng chuyển giao công nghệ “Nuôi cấy mô tế bào thực vật” 

giữa Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ với Công ty 

TNHH Lavi Agri. 

* Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 

- Nghiên cứu chế tạo và chạy thử nghiệm máy xắt lát mãng cầu để triển khai 

ứng dụng ngay cho Hợp tác xã Thới Thuận tại huyện Cờ Đỏ. 

- Thực hiện gia công sản phẩm thử nghiệm cho các doanh nghiệp như: nước 

cam đóng lon (Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Thới, tỉnh Vĩnh Long), mứt đông 

xoài cát núm (Hộ doanh nghiệp tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Hỗ trợ doanh 

nghiệp tại tỉnh Cà Mau về quy trình sấy các sản phẩm của doanh nghiệp. Hỗ trợ 

hoàn chỉnh thuyết minh dự án của Công ty Cổ phần Đại Thuận (đề tài Nghiên cứu 

chế biến lạp xưởng cá điêu hồng bổ sung collagen thủy phân) và của Công ty 

TNHH TBK (đề tài sản phẩm pate gan cá tra). Hỗ trợ Công ty Le Fruit Mekong 

(Vườn trái Cửu Long) thực hiện việc hiệu chuẩn sản xuất sản phẩm mới. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc nghiên cứu bảo quản bánh dân gian vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. 

                    
  6 Gồm: Cảm biến găng tay mở ra cơ hội trong phát triển các bộ phận giả mang thụ cảm; Thử nghiệm đưa nhện vào không 

gian; Lý giải vì sao không khí có thể phủ bóng râm. 

https://db.vista.gov.vn/
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  - Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vườn ươm và Trung tâm hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

- Hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - 

Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ. 

2. Kết quả thực hiện những vấn đề trọng tâm thuộc lĩnh vực khoa học và 

công nghệ được Hội đồng nhân dân thành phố giao tại Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiếp tục được đẩy 

mạnh nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2021 về triển khai, nghiệm 

thu và ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước tình hình dịch 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, nhiều hoạt động 

nghiên cứu khoa học phải tạm hoãn. Các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp thành phố nghiệm thu được các Hội đồng tư vấn nghiệm thu đánh giá cao về 

giá trị khoa học và giá trị thực tiễn, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, nâng cao hoạt động quản lý, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của thành phố. 

(1) Đề tài “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ”. Đề tài đã phân tích 

đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở thành phố Cần 

Thơ hiện nay dựa trên sử dụng số liệu điều tra xã hội học với số mẫu khảo sát có 

tính đại diện, cỡ mẫu đủ lớn về mặt ý nghĩa thống kê và vượt so với số mẫu dự kiến 

thu thập; xây dựng 02 mô hình thực nghiệm tại huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn, trên 

cơ sở đó phân tích, đánh giá từng mô hình thực nghiệm ở các địa phương có đông 

đồng bào Khmer để rút ra kinh nghiệm và bước đầu đưa ra giải pháp, kiến nghị 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong cộng đồng người Khmer ở 

thành phố Cần Thơ nói riêng và người Khmer ở Tây Nam Bộ nói chung trong thời 

gian tới. Các sản phẩm của Đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn. Các tài liệu, sách 

xuất bản công phu cung cấp những sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn trong công 

tác tuyên truyền cho đồng bào Dân tộc Khmer. Trong đó, sản phẩm tài liệu song 

ngữ (Việt-Khmer) cung cấp nguồn tài liệu bổ ích trong công tác tuyên truyền song 

ngữ ở các vùng có đông đồng bào Dân tộc Khmer hiện nay. 

(2) Đề tài“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển không 

gian kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố Cần Thơ”. Đề tài đã hệ thống hóa các 

công trình kiến trúc tiêu biểu và kiến trúc cầu của TP. Cần Thơ; không gian kiến 

trúc cảnh quan riêng và đặc thù phù hợp bản sắc đô thị sông nước đồng bằng sông 

Cửu Long của thành phố Cần Thơ. Đề xuất danh mục những công trình kiến trúc 

tiêu biểu, kiến trúc cầu cần bảo tồn và tôn tạo; các giải pháp bảo tồn và phát triển 

các công trình kiến trúc tiêu biểu, kiến trúc cầu và không gian kiến trúc cảnh quan 

đô thị thành phố Cần Thơ; thiết kế mẫu mô hình kiến trúc của các loại công trình 

kiến trúc đề xuất bảo tồn và tôn tạo gồm: 02 mẫu thiết kế mô hình kiến trúc nhà 

vườn Nam Bộ, 02 mẫu thiết kế mô hình kiến trúc nhà nổi trên tuyến sông hay kênh 

rạch, 02 mẫu thiết kế mô hình kiến trúc nhà ở đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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(3) Đề tài “Nghiên cứu tình trạng diện cắt vòng quanh qua phẫu thuật nội soi 

điều trị ung thư trực tràng: kết quả theo dõi hai năm sau mổ”. Đề tài tiến hành 

nghiên cứu 83 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi 

triệt căn tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả có 72 (86,6%) 

bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn trực tràng bảo tồn cơ thắt, 11 (13,2%) bệnh 

nhân được phẫu thuật Miles nội soi. Tỷ lệ biến chứng sau mổ là 13,2%, trong đó 

chảy máu miệng nối là 1,2%, nhiễm trùng vết mổ là 2,4%, xì miệng nối là 6,0%, bí 

tiểu chiếm tỉ lệ 3,6%. Chất lượng mẫu bệnh phẩm tốt 47%, tỷ lệ diện cắt vòng 

quanh (+) là 33,7%, tỷ lệ tái phát tại chỗ tại vùng là 8,8%, tỷ lệ di căn xa là 14,7%. 

Tỷ lệ di căn xa ở nhóm có diện cắt vòng quanh (+) 38,1%, nhóm có diện cắt vòng 

quanh (-) là 2,1% (p=0,003). Phân tích Kaplan-Meier cho thấy thời gian sống thêm 

không bệnh cải thiện có ý nghĩa 37,3±1,1 tháng, 95% CI: (35,1 - 39,5) so với 

27,3±2,8 tháng, 95% CI: (21,9 – 32,8), ở nhóm có diện cắt vòng quanh (-) so với 

nhóm diện cắt vòng quanh (+) (logrank, p<0,001). Phẫu thuật nội soi điều trị ung 

thư trực tràng là một phương pháp an toàn, có thể áp dụng thường qui cho các bệnh 

nhân ung thư trực tràng. Tình trạng diện cắt vòng quanh là một yếu tố tiên lượng 

quan trọng đối với tái phát, di căn cũng như là thời gian sống thêm không bệnh sau 

phẫu thuật. 

(4) Đề tài “Đánh giá chất lượng công tác điều dưỡng tại các bệnh viện ở 

thành phố Cần Thơ”. Đề tài đã tiến hành khảo sát 1.666 người bệnh và 417 điều 

dưỡng và 54 lãnh đạo, quản lý điều dưỡng tại 18 bệnh viện thuộc Sở Y tế thành phố 

Cần Thơ. Qua phân tích khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy điểm trung bình 

các nội dung đánh giá chất lượng công tác điều dưỡng của người bệnh, điều dưỡng 

và lãnh đạo đều đạt ở mức cao, tương ứng là: 4,38/5, 4,61/5 và 4,62/5. Nhóm 

nghiên cứu chọn ra 06 nội dung được đánh giá với tỷ lệ đạt thấp nhất (dưới 80%) 

để thảo luận và kiến nghị đưa ra giải pháp nhằm nâng cao nâng cao chất lượng 

chăm sóc tại các bệnh viện thành phố Cần Thơ, bao gồm (1) tăng cường giải thích 

về tình trạng bệnh; (2) chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc; (3) 

tăng cường chăm sóc về dinh dưỡng cho người bệnh; (4) tăng cường tuân thủ việc 

cho người bệnh uống thuốc tại giường; (5) tăng cường công tác giáo dục sức khỏe; 

(6) tăng cường khả năng phát triển nghề nghiệp; thực nghiệm các giải pháp tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. 

(5) Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống HoneyWall phục vụ công tác bảo 

vệ website các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Đề 

tài nghiên cứu các hình thức tấn công mạng, chu kỳ của một cuộc tấn công mạng và 

thử nghiệm khai thác 10 rủi ro bảo mật website được đề xuất bởi OWASP; tập huấn 

20 công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành 

thành phố triển khai Honeynet và thử nghiệm xâm nhập trên các Honeypot phổ 

biến. Nghiên cứu đã thiết kế thành công kiến trúc Honeynet triển khai thu thập dữ 

liệu thực tế tại thành phố Cần Thơ, kết quả thu thập nhiều kiểu tấn công tổng quát 

được phân loại bởi Snort và được nhóm nghiên cứu phân tích được 29 đặc trưng dữ 

liệu tấn công mạng, từ đó trích xuất được 200.000 mẫu tin phục vụ huấn luyện mô 

hình máy học phát hiện và cảnh báo tấn công mạng. Mô hình xây dựng có hiệu suất 

cao hơn Snort trong phát hiện các kiểu tấn công nguy hiểm và có khả năng triển 

khai thực tế. Từ kết quả nghiên cứu, khi mô hình phát hiện và cảnh báo tấn công 

mạng hoạt động, chúng ta có thể làm gián đoạn một hành động bất kỳ được cảnh 
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báo trong chu kỳ tấn công của tội phạm mạng, có thể ngăn chặn được cuộc tấn 

công của chúng. 

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố được thực hiện dựa trên 

đặt hàng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các Sở ban ngành, các địa phương, 

được xác định có khả năng chuyển giao, ứng dụng trong thực tế nên các kết quả 

nghiên cứu đều được chuyển giao ứng dụng, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà 

nước, bảo vệ quốc phòng và an ninh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã thông báo kêu 

gọi các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, Sở ban ngành, Ủy ban nhân 

dân các quận/huyện, doanh nghiệp,... đề xuất nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2022. Hiện tại, đã tiếp nhận khoảng 100 phiếu 

đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, Sở Khoa học và Công 

nghệ sẽ tổ chức các Hội đồng tư vấn xem xét tính mới, tính khả thi, tính ứng dụng 

của các đề xuất để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đưa vào Danh mục nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2022. Việc xác định nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ thực hiện năm 2022 sẽ tập trung xem xét đối với các đề tài khoa học 

tự nhiên, khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao; nghiên 

cứu, ứng dụng phát triển công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt của 

thành phố theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố tại Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn 

và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

II. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau: 

1. Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy về 

phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố tại Công văn số 1384/UBND-KGVX ngày 26 tháng 4 năm 2021 của về 

dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 

năm 2016 của Thành ủy “Về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ”, Công 

văn số 1629/UBND-KGVX ngày 11 tháng 5 năm 2021 về thực hiện các nhiệm vụ 

chuẩn bị Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 

8 năm 2016 của Thành ủy. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản phục vụ công 

tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên 

địa bàn thành phố: 

a) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ giai 

đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2021-2030. 
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b) Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Hỗ trợ 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đến năm 

2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

c) Sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật “Quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước” được Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 

3 năm 2019. 

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long - Techfest 2021, thời gian dự kiến 

tháng 9 năm 2021. Tổ chức Sự kiện “Kết nối cung cầu công nghệ vùng đồng bằng 

sông Cửu Long năm 2021”, thời gian dự kiến tháng 11 năm 2021. 

4. Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

a) Phối hợp Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Vụ Phát triển Khoa 

học và Công nghệ địa phương thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá nghiệm 

thu 01 Dự án tại địa phương thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến 

bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý: 

Dự án “Ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung từ cát, đá mạt 

và nguyên liệu có sẵn tại thành phố Cần Thơ”. 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Tập trung hoàn thành các 

chỉ tiêu của năm 2021 gồm triển khai 10 đề tài/dự án, nghiệm thu 10 đề tài/dự án, 

chuyển giao ứng dụng 80% đề tài/dự án đã nghiệm thu. Tổ chức các Hội đồng tư 

vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và 

cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022. Phối hợp với 

tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan ứng dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai ứng dụng, báo cáo tình hình ứng 

dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

c) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Hoàn thành xây dựng danh 

mục Dự án khoa học và công nghệ năm 2022 phục vụ xây dựng kế hoạch và dự 

toán kinh phí hoạt động năm 2022. Tiếp tục xét chọn, thẩm định kinh phí để triển 

khai thực hiện các Dự án mới năm 2021 theo kế hoạch năm. Đánh giá nghiệm thu 

các Dự án khoa học và công nghệ theo tiến độ hợp đồng,... 

5. Hoạt động quản lý công nghệ và chuyên ngành: 

a) Quản lý công nghệ: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 80/KH-

UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về 

triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước 

ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng năm 2030” tại thành phố Cần Thơ. Triển khai Kế hoạch tính toán tốc 

độ đổi mới công nghệ, thiết bị và tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong giá 

trị sản xuất công nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Làm việc với doanh nghiệp khoa học và 
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công nghệ nhằm triển khai các gói chính sách ưu đãi của Nhà nước, ghi nhận các 

khó khăn thách thức và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ phát triển bền vững sau dịch COVID-19. 

b) Công tác sở hữu trí tuệ: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng 

ký sở hữu trí tuệ. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn sở hữu trí tuệ và sáng kiến 

tại các quận, huyện. Phối hợp triển khai các Hội thi, Cuộc thi: Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Hội thi tin học trẻ. Tổ chức 

tuyển chọn 04 công trình và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định 

gửi Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xét chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt nam năm 2021.  

c) Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân: Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân tổ chức Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhận tại thành phố Cần 

Thơ. Phối hợp với Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa 

học cơ bản và Ứng dụng tổ chức Hội thảo “Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong 

một số lĩnh vực tại Cần Thơ”. Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, thẩm định an 

toàn bức xạ đề cấp giấy phép/cấp giấy phép phép sử dụng thiết bị X-quang y tế, cấp 

chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định. 

6. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 

a) Thực hiện 06 Đoàn kiểm tra liên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

đối với các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.  

b) Quản lý, kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 tại 123 cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần 

Thơ. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức kiểm 

tra tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 

10 cơ quan, đơn vị. 

c) Hỗ trợ 02 doanh nghiệp tham gia và đạt giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

7. Công tác thanh tra khoa học và công nghệ: 

a) Thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo năm 2021, đạt 100% so với kế 

hoạch năm được duyệt. 

b) Tham mưu cho Giám đốc Sở nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân thuộc ngành quản lý (nếu có). 

8. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp: 

a) Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 

- Tăng cường phát triển các lĩnh vực mới từ thiết bị của Dự án “Mua sắm 

trang thiết bị tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ”. 

- Tiếp tục thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và các dịch vụ lấy mẫu 

để phân tích thử nghiệm trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm, phân bón, xăng 

dầu, vật liệu xây dựng - điện, trang thiết bị y tế; Phối hợp với Phòng Kinh tế các 
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quận huyện và Ban Quản lý Chợ kiểm định cân dùng trong mua bán tại các chợ đầu 

mối trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

b) Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ  

- Tiếp tục cập nhật tin trên các trang thông tin điện tử do Trung tâm quản lý và 

vận hành; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện ghi hình và phát 

sóng video chuyên đề về khoa học và công nghệ. 

- Tổ chức Hội thảo kết nối yêu cầu, chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu khoa 

học ứng dụng thực tiễn; Hội thảo liên kết và chia sẻ nguồn lực thông tin thiết bị 

công nghệ; Hội thảo về thông tin và công nghệ phục vụ nghiên cứu và ứng dụng. 

c) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: 

- Triển khai thực hiện  các đề tài, dự án và các hợp đồng dịch vụ theo đúng tiến độ.  

- Tiếp tục công việc cấy mô giữ giống, bảo tồn nguồn gen. 

- Tiếp tục các hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ trong sản 

xuất và đời sống nhất là các công nghệ trong xử lý nước, chế biến bảo quản sau thu 

hoạch, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp... 

d) Hoạt động Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 

- Thực hiện gia công các sản phẩm thử nghiệm cho doanh nghiệp. 

- Triển khai thực hiện Đề tài “Nghiên cứu áp dụng công nghệ sấy dẻo chế biến 

trái cây dẻo định hình từ nguồn nguyên liệu trái cây nhiệt đới tại thành phố Cần 

Thơ” và Đề tài “Ảnh hưởng của dịch chiết lá ổi (Psidium guajava) lên một số chỉ 

tiêu sinh lý, miễn dịch và tăng trưởng trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè”. 

- Xây dựng và bảo vệ các thuyết minh đề tài đề xuất thực hiện năm 2022. 

- Làm việc với các Hợp tác xã trên địa bàn thành phố về công tác bảo trì bảo 

dưỡng và vận hành các máy kéo cũng như việc chuẩn bị tổ chức lớp đào tạo về sửa 

chữa máy nông nghiệp. 

 - Hoàn thiện hệ thống máy xắt lát mãng cầu để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật năm 2021. 

Trên đây là báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                
- TT. HĐND thành phố “để bc”; 

- Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND 

thành phố “để bc”; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 

thành phố “để bc”; 

- UBND thành phố “để bc”;   

- Ông Nguyễn Ngọc Hè - PCT 

UBND thành phố “để bc”;                                                                                               

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
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