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BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động Khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022 

 

 Căn cứ Công văn số 495/SKHCN-KH&CNCS ngày 14 tháng 6 năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam về việc chuẩn bị nội dung làm việc 

giữa Sở KH&CN và UBND cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm 

báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022 cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TRONG 

LĨNH VỰC KH&CN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản pháp 

luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện. 

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ như: các văn bản pháp luật 

về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng, nhãn mác hàng hóa; các tiến bộ khoa học đã 

được nghiên cứu và thực nghiệm ở các địa phương trong cả nước và trên địa bàn 

tỉnh bằng hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền 

thanh huyện, xã, nhằm giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò, trách 

nhiệm, quyền lợi của mình trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

- Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, cải tiến nghiệp vụ công tác, nghiệp vụ quản lý... trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện... 

 - Triển khai tới các xã, thị trấn, các doanh nghiệp; các cơ quan, đoàn thể 

trên địa bàn huyện về đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN các cấp.. 

2. Công tác tham mưu giúp Hội đồng khoa học công nghệ huyện 

 Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp huyện được duy trì. Chủ tịch Hội 

đồng là đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Hội đồng KH&CN là cơ quan 

tham mưu cho UBND huyện về các vấn đề phát triển KH&CN, các biện pháp 

thúc đẩy và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống trên địa bàn, các 

vấn đề liên quan đến Kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương . Hội 

đồng KH&CN hoạt động theo chế độ cuộc họp thường xuyên theo định kỳ, các 

thành viên trong Hội đồng là trưởng các phòng, ban có liên quan trong huyện. 

3. Công tác triển khai áp dụng các tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện: 

Trong thời gian qua UBND huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công 

tác triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, 

nhất là lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường cụ thể như sau:  
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 3.1. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:  

  - Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại của Sở 

Công thương hỗ trợ 01 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp bằng nguồn vốn khuyến công của tỉnh để đầu tư máy móc, trang 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức 

cạnh tranh trên thị trường, tăng thu nhập cho người lao động, giúp cơ sở sản 

xuất ổn định và phục hồi sản xuất sau đại dịch;  

- Hỗ trợ và ưu tiên, tạo điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản 

xuất trên địa bàn tham gia các hội chợ, triển lãm quảng bá sản phẩm, đưa thương 

hiệu của huyện giới thiệu rộng rãi trong và ngoài tỉnh. 

3.2. Lĩnh vực nông nghiệp: 

- Phối hợp Bưu điện huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên 

sàn thương mại điện tử (TMĐT) POSTMART.VN cho các hội viên nông dân 

trong huyện. Hỗ trợ thanh niên có các sản phẩm đặc sản, nông nghiệp của thanh 

niên chuẩn bị quảng bá trên sàn trưng bày sản phẩm không gian mạng 

Metaverse – kết nối các tỉnh, thành phố và với người dùng. Kết quả, đã hỗ trợ 3 

sản phẩm nông nghiệp đó là Bánh lá Làng nghề xã Thanh Thuỷ; Ổi Lê Đài Loan 

của HTX nông sản sạch Đanh Nội xã Thanh Hương; Trứng gà thảo dược Sachi 

của Công ty cổ phần  Go Fresh Việt Nam tại xã Liêm Phong gửi đăng kí lên sàn 

trưng bày sản phẩm. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn người dân lựa chọn, triển 

khai các mô hình có hiệu quả về cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương; 

ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, chuyển giao quy trình và nhân rộng quy 

mô sản xuất, từng bước giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu 

nhập, cải thiện đời sống, khai thác các lợi thế của địa phương về các điều kiện tự 

nhiên, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra sản phẩm đặc 

trưng có thương hiệu của từng vùng như mô hình trồng cây ổi Lê Đài Loan tại 

xã Thanh Hương, mô hình trồng cây dược liệu tại một số xã, thị trấn,  trồng rau 

củ quả sạch tại xã Thanh Tân.  

- Hướng dẫn người dân qui trình, kỹ thuật chăm sóc lúa cho người dân: 

+ UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTXDVNN hướng dẫn nông 

dân tổ chức sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ cho phép. Chủ động tiêu úng, 

chống hạn bảo vệ mạ mùa đảm bảo đủ mạ, gieo cấy hết diện tích, không để thiếu 

mạ, thiếu giống khi thời tiết bất thuận xảy ra. Mục tiêu phấn đấu cấy xong diện 

tích lúa mùa trước ngày 10/7/2022. 

 + Đối với sản xuất vụ mùa cần tập trung thâm canh chăm bón đúng kỹ thuật, 

bón phân cân đối N:P:K. Thực hiện bón thúc sớm, bón lót sâu. Bón phân theo 

phương pháp so màu lá lúa. Với các giống lúa lai, lúa thuần Trung quốc áp dụng 

theo đúng quy trình thâm canh tổng hợp để hạn chế bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

có thể xảy ra trước và sau thời kỳ lúa trỗ. Khuyến cáo bà con nông dân dùng phân 

kali bón thúc để tăng khả năng chống đổ, chống chịu sâu bệnh của cây trồng. 
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+ Để phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa trong quá 

trình ngâm ủ 100% hạt giống phải được xử lý bằng các loại thuốc đặc hiệu như: 

Kola 600FS, Enaldo 40FS, Cruiser Plus 312.5 FS....Trước khi đưa ra ruộng cấy 

từ 4-5 ngày phun trừ rầy cho 100% diện tích mạ bằng các loại thuốc nội hấp 

như: Dantotsu 16WSG, Sectox 100WP, Sutin 5EC...theo quy trình đã được các 

cơ quan chức năng chuyên môn hướng dẫn. 

- Kết quả thực hiện các Đề án, mô hình sản xuất nông nghiệp đã được 

triển khai: 

+ Thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ mạ khay, cấy máy giai đoạn 2020-

2023” năm 2022, Vụ xuân thực hiện 03 mô hình với 75ha tại HTX Thanh Hà 

25ha, Bắc Sơn 25ha, Thanh Lưu 25ha; thực hiện 02 tổ dịch vụ mạ khay cấy máy 

tại xã Thanh Tân và xã Liêm Phong. 

- Thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Nam. Đến nay trên địa 

bàn huyện đã có 04 sản phẩm của 02 chủ thể được công nhận đạt tiêu chuẩn Ba 

sao cấp tỉnh (03 sản phẩm thêu ren Thanh Hà; 01 sản phẩm rượu thủ công). 

Tháng 4/2022, có 03 sản phẩm (trứng gà thảo dược Saschi; thịt gà tươi thảo 

dược Saschi và thịt gà hun khói thảo dược Saschi)  được Hội đồng đánh giá cấp 

huyện chấm điểm đạt đủ điều kiện dự thi cấp tỉnh.  

+ Tiếp tục duy trì thực hiện 9 mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích 

278,71ha tại các xã Thanh Nguyên, Liêm Sơn, Thanh Tâm, Thanh Bình, Thanh 

Hương, Liêm Phong, Liêm Cần, Liêm Thuận, Thanh Tân 

+Thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa: Đến nay 

đã triển khai thực hiện tại 9 xã  trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng 

thủy sản với diện tích 54,14 ha  (trong đó chuyển đổi sang cây trồng 22,28, sang 

NTTS 31,86 ha ) 

+ Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện đề án chăn nuôi lợn 

nái áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại 04 hộ chăn nuôi của 04 xã (Thanh 

Tân; Liêm cần; Thanh Phong; Thanh Hương) đã nhập 40 con lợn nái của công ty 

TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco. 

3.3. Lĩnh vực cải cách hành chính:  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành trong các 

phòng ban trực thuộc UBND huyện, và UBND các xã, thị trấn. Đến nay 100% 

các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xử lý 

công việc trên mạng máy tính thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

tác nghiệp của cơ quan, đơn vị; 100% sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong 

gửi, nhận văn bản điện tử. 

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Hiện nay Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang được áp dụng tại 10 phòng ban 

chuyên môn thuộc huyện với số lượng thủ tục theo mô hình hệ thống QLCL 
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được ban hành là: 7 qui trình (Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, Bản 

mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015, Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản, Quy trình quản lý rủi 

ro và cơ hội, Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, Quy trình 

kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục), số qui trình giải quyết  

thủ tục hành chính đã được ban hành là 266 qui trình ở 31 lĩnh vực. Các qui 

trình giải quyết TTHC ở các lĩnh vực được xây dựng cụ thể rõ ràng các bước 

thực hiện công việc, phân công rõ trách nhiệm, thời gian cụ thể của từng cán bộ, 

công chức phụ trách.  

 4. Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, 

các đơn vị khác triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa 

bàn.  

Trong quá trình thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa 

bàn, các phòng ban chuyên môn của huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

các phòng chuyên môn của sở Khoa học và Công nghệ, các sở ngành khác trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như: 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp xây dựng, quản lý và phát triển 

nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” Cho sản phẩm Bánh đa của Hợp tác xã 

Bánh đa nướng Sở Kiện, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Đến nay Sản 

phẩm Bánh đa của Thị trấn Kiên Khê đã được Cục Sở Hữu Trí tuệ cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Quyết định số 82101/QĐ-SHTT ngày 

28/10/2021. 

- Phối hợp với học viện Nông nghiệp triển khai xây dựng đăng ký cấp 

giấy chứng nhận VIETGAP đối với sản phẩm ổi lê Đài Loan của Hợp tác xã 

HTX nông sản sạch Đanh Nội xã Thanh Hương. 

- Thành lập đoàn kiểm tra liên nghành của UBND huyện gồm Công an, 

Quản lý thị trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Trung tâm y tế 

huyện, kiểm tra về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, nhãn mác hàng hóa 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện dịp tết nguyên Đán Nhâm 

Dần, tháng vệ sinh An toàn thực phẩm. Qua kiểm tra đa số các cơ sở đã chấp 

hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, 

nhãn mác hàng hóa.  

- Phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh (sở NN & PTNT, Công 

an tỉnh, sở Công thương ...), của huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra các tập thể và 

cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp như: giống, phân bón, thuốc BVTV, 

thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi... trên địa bàn huyện đảm bảo quyền lợi cho 

người sản xuất và người tiêu dùng; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của 

huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV nhằm phát hiện, 

uốn nắn, xử lý kịp thời các chủ cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện. 

 



5 

 II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

NĂM 2023: 

 Trên cơ sở các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ, UBND huyện 

Thanh Liêm xây dựng Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2023 cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giáo dục pháp 

luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

 2.  Tăng cường công tác phổ biến và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ cao, các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, biện 

pháp canh tác thâm canh tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp …, liên kết với tiêu 

thụ sản phẩm để gia tăng giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân. 

3. Duy trì hoạt động thường xuyên của Hội đồng Khoa học huyện, đôn 

đốc các ngành đăng ký đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào sản xuất đời 

sống, tiếp tục mở các lớp tập huấn kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi... 

 4. Tranh thủ các nguồn lực tài chính khoa học kỹ thuật và công nghệ các 

dự án đầu tư, các đề án … của tổ chức và cá nhân, của cấp trên lồng ghép với 

các dự án khác trong phát triển kinh tế xã hội vào tổ chức thực hiện các dự án 

phát triển kinh tế nông nghiệp, TTCN. Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

kỹ thuật, kết cấu hạ tầng phục vụ cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

 5. Phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra theo quyết định của Sở kiểm 

tra về đo lường, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh 

doanh, đôn đốc các cơ sở thực hiện tốt các quy định của Nhà nước.  

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

Đề nghị sở Khoa học và Công nghệ tỉnh: 

- Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho huyện thực hiện tốt hơn 

các nhiệm vụ KH&CN. 

- Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức về 

hoạt động KH&CN. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu 

năm 2022 của UBND huyện Thanh Liêm. UBND huyện trân trọng báo cáo. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Hà Nam  

-  Lãnh đạo UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Hoàng Mạnh Dũng 
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