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BÁO CÁO 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương,  

chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao  

chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2258/UBND-KT 

ngày 20/7/2021 về việc giao nhiệm vụ tham mưu dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm 

thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Sở Khoa 

học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết như sau:  

 I. Tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 

 Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính sách đã được Ban 

Chấp hành Trung ương thông qua tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 

01/11/2016 và căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

2082/KH-UBND ngày 26/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động, kịp 

thời triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch đến các phòng, đơn vị trực thuộc 

thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải phát phát triển kinh 

tế -  xã hội trong đó tập trung vào các nhiệm vụ mà ngành được giao phụ trách.  

 II. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 

 1. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng 

yêu cầu tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm quốc phòng 

an ninh 

Giai đoạn 2017 - 2020, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện 

83 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và  phát triển công nghệ trong đó: 69 nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh; 14 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cơ cấu các lĩnh vực 

được phân bổ như sau: 

 Lĩnh vực nông nghiệp:                      41 nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 49,4% 

 Lĩnh vực công nghệ thông tin:          02 nhiệm vụ chiếm 2,4% 

 Lĩnh vực xã hội và nhân văn:            23 nhiệm vụ chiếm 27,7% 

 Lĩnh vực y tế - giáo dục:                    06 nhiệm vụ chiếm 7,3% 

 Lĩnh vực an ninh - quốc phòng:        03 nhiệm vụ chiếm 3,6% 

 Lĩnh vực khác:                                  08 nhiệm vụ chiếm 9,6% 
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 Các nhiệm vụ triển khai trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, đã 

nghiên cứu chọn lọc cây, con có lợi thế cạnh tranh của tỉnh: lúa, cam, thanh 

long.... Đã xây dựng và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Điện Biên cho sản phẩm 

gạo Bắc thơm số 7 và IR64, xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể sản phẩm 

Nếp Tan Na Son huyện Điện Biên Đông; ứng dụng, chuyển giao và hoàn thiện 

công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, đa dạng hóa đối tượng nuôi 

trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá Hồi, cá Tầm; xây dựng mô hình chăn 

nuôi an toàn theo hướng Vietgap đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, góp phần 

cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi chủ 

lực, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ, nâng cao năng 

suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Điện Biên. Đối 

với lĩnh vực xã hội nhân văn, các nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu, bảo tồn, 

giữ gìn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du 

lịch, góp phần cung cấp các cơ sở lý luận, thực tiễn trong việc hoạch định các 

chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh: nghiên cứu đánh giá sự 

đa dạng ngôn ngữ, văn hóa tỉnh Điện Biên; sưu tầm các giá trị ẩm thực, trang 

phục phục vụ du lịch... Trong lĩnh vực khoa học quốc phòng - an ninh, tập trung 

nghiên cứu các đề tài trên cơ sở thực tiễn có các mối nguy hại đến an ninh quốc 

phòng trên địa bàn tỉnh đề xuất các giải pháp làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền 

ban hành các chính sách góp phần ổn định đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa 

bàn như: các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong 

vùng đồng bào dân tộc Mông; xây dựng căn cứ hậu phương trong khu vực 

phòng thủ tỉnh Điện Biên… 

 2. Nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ  

Giai đoạn 2017 - 2020, ngành đã được đầu tư một số máy móc thiết bị 

nhằm phục vụ công tác , nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 

vào sản xuất, cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, phân tích lý, hóa, sinh học, kiểm 

định/hiệu chuẩn, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hầu hết các thiết bị 

đã được đưa và vận hành, sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của ngành, cụ 

thể: kiểm định/hiệu chuẩn 12.080 phương tiện đo các loại (công tơ điện, cột đo 

xăng dầu, cân đồng hồ lò xo, huyết áp kế trong y tế……), thử nghiệm được 207 

mẫu các loại (độ ẩm phân bón, thức ăn trong chăn nuôi, hàm lượng kim loại 

trong mẫu nước sinh hoạt và ăn uống…..), nuôi cấy mô thành công 3 loại hoa 

(hoa lan Hồ điệp, hoa cúc, hoa đồng tiền). 

Tuy nhiên, máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực Phân tích, kiểm nghiệm một 

số chất trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân tích gen 

tuy giá trị rất lớn, nhưng chưa được sử dụng. Nguyên nhân do cơ sở hạ tầng 

chưa đạt chuẩn để lắp đặt thiết bị, cán bộ chưa được đào tạo nên khả năng khai 
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thác còn hạn chế. Bên cạnh đó một số thiết bị đã cũ kỹ và lạc hậu do đó ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

3. Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, công tác hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm hàng hóa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các ngành, các cấp quan tâm 

thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các hội nghị, 

hội thảo, tuyên truyền trên Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, 

tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân.  

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Quốc gia đến năm 2025”, ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Điện Biên 

ban hành Kế hoạch số 2407/KH-UBND ngày 15/8/2016 về “Hỗ trợ khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên đến năm 2020”. Với mục tiêu nhằm tạo lập môi 

trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình 

doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, 

công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và 

phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.  

Tổ chức 09 Hội nghị tập huấn và 01 cuộc Hội thảo cho cán bộ quản lý của 

các ngành, cán bộ làm công tác khoa học công nghệ tại các huyện, thị xã, 

thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội nghị, hội thảo 

tập huấn, các đại biểu được bổ sung kiến thức về hệ thống pháp luật sở hữu trí 

tuệ (bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Các hình thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 

với các đặc sản địa phương: Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 

thể; Trình tự, thủ tục, hồ sơ để nộp đơn đăng kí nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận, chỉ dẫn địa lý...); kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đổi 

mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, Phân biệt Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

và Khởi sự kinh doanh truyền thống...) và có những kiến thức tổng quan về năng 

suất chất lượng sản phẩm. 

Triển khai thực hiện 02 dự án: Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020” và 

dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” cho sản phẩm gạo của 

tỉnh Điện Biên”. Kết quả đạt được như sau: 

 Dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” cho sản phẩm 

gạo của tỉnh Điện Biên” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Thông qua 

dự án đã điều tra, khảo sát, đánh giá được hiệu quả hoạt động quản lý và phát 

triển chỉ dẫn địa lý gạo Điện Biên trên thực tế hiện nay; Xây dựng và triển khai 
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hệ thống các công cụ quản lý CDĐL Gạo Điện Biên bao gồm các Quy trình, quy 

định; Xây dựng và triển khai hệ thống thương mại hóa sản phẩm (Xác định các 

kênh tiêu thụ gạo Điện Biên tại các vùng chỉ dẫn địa lý, các chợ đầu mối, các 

tỉnh lân cận; Xây dựng hệ thống các phương tiện, điều kiện quảng bá cho sản 

phẩm gạo Điện Biên mang CDĐL); Xây dựng vùng thông tin đối với sản phẩm 

gạo Điện Biên mang CDĐL (cụ thể hóa bản đồ mô tả thể hiện thực trạng diện 

tích và ảnh hưởng của các điều kiện sản xuất đối với sản phẩm mang CDĐL); 

tập huấn “Xây dựng và Phát triển thương hiệu cho sản phẩm địa phương” và 

“Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm gạo Điện Biên của 

tỉnh Điện Biên” cho các cán bộ quản lý về khoa học công nghệ, các tổ chức cá 

nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh gạo Điện Biên, sản phẩm đặc sản và OCOP của 

tỉnh. 

 Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ 

chức, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020” thuộc Chương trình Quốc gia 

“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt 

Nam đến năm 2020” tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn chế nên mới chỉ dừng 

lại ở việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin của Sở Khoa học 

và Công nghệ, tờ Bản tin TBT, tờ Thông tin hoạt động KH&CN...  và tập huấn 

phổ biến kiến thức tổng quan về năng suất chất lượng. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Bổ sung, hoàn thiện và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất 

cho các giống lúa Bắc thơm số 7 và IR64 góp phần phát huy được hiệu quả khai 

thác chỉ dẫn địa lý, nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm gạo Bắc 

thơm số 7 và IR64. 

2. Tăng cường tổ chức đào tạo tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công 

tác sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng của địa phương. Đặc biệt là hỗ trợ cho 

các địa phương thúc đẩy hoạt động đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, khai 

thác, chuyển giao thương mại hóa về sáng chế, giải pháp hữu ích; các lớp tập 

huấn nghiệp vụ để nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo đội ngũ chuyên gia năng suất nòng cốt cho 

doanh nghiệp để các chuyên gia này có khả năng tổ chức triển khai hoạt động 

cải tiến năng suất tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả. 

4. Đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất chất lượng thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng. 
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 Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW 

ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Sở Khoa 

học và Công nghệ kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, KH-QLKH(NTH).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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