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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 36/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  

của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
___________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 

tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 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 đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền 
tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030;  

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 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; 

Căn cứ Quyết đinh số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 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”; 
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Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến 
năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2030; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 5 năm 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; 

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nội dung cụ thể 

như sau:  

1. Mục tiêu tổng thể: Triển khai hiệu quả các chương trình ứng dụng, phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra chuyển biến đột phá 

về năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của hàng hóa; nâng cao 

mức sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng 

cao tỷ lệ đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức 

mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững.  

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Giai đoạn 2021 - 2025 

- Đẩy mạnh ứng dụng, làm chủ và cải tiến công nghệ, nhất là công nghệ 

cao, công nghệ sạch, thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các 
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lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; nghiên cứu, 

ứng dụng các thành tựu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho công tác 

quản lý, phát triển kinh tế, xã hội phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. 

- Phát triển doanh nghiệp trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, tạo bứt 

phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, 

hàng hóa. 

- Đến năm 2025, nâng cao đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo vào tăng trưởng thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), đóng góp 

44 - 45% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; tốc độ tăng năng suất lao động bình 

quân hàng năm 10 - 11%.  

b) Giai đoạn 2026 - 2030 

- Tiếp tục phát triển năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

hình thành được năng lực và tạo ra những công nghệ mới, nâng cao được năng 

suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa có giá trị cao tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu; khoa học xã hội và nhân văn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền 

vững của tỉnh. 

- Chỉ tiêu yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đạt mức trên trung bình của cả 

nước; hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự làm nền tảng và 

động lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh. 

3. Nhiệm vụ chủ yếu 

a) Nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

 - Kiện toàn các tổ chức khoa học và công nghệ và dịch vụ kỹ thuật; đầu tư 

phát triển Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; hỗ trợ  

phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, các cơ sở 

đo lường, kiểm định chất lượng của tỉnh; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ 

của tỉnh có trình độ tiên tiến, hiện đại về công nghệ cao, công nghệ số; hỗ trợ đào 

tạo nhân lực quản trị công nghệ và đội ngũ kỹ thuật viên của doanh nghiệp.  

- Tiến hành nghiên cứu, ứng dụng để hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ các 

công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đổi mới thiết bị, 

dây chuyền, quy trình công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp nhận, 

chuyển giao, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, đổi mới, ứng dụng công nghệ 

mới, công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm mới; thúc đẩy hoạt động hợp tác 

giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ. 

b) Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng công nghệ phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh: Nghiên cứu ứng 

dụng, chuyển giao, nhân rộng các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất 

chất lượng cao, ổn định, giá trị gia tăng cao, phù hợp điều kiện của tỉnh; phòng 

trừ các loại sâu, bệnh trên cây, con; điều tra, đánh giá, phân loại đất làm cơ sở 

cho sản xuất nông nghiệp thích hợp; chế biến, bảo quản sau thu hoạch, vận 

chuyển, cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản; quy trình, kỹ thuật canh tác 
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cơ khí hóa, tự động hóa, nhà kính, nhà lưới; sản xuất nông lâm thủy sản kết hợp 

với du lịch sinh thái, xử lý môi trường, chất thải; ứng dụng công nghệ số trong 

sản xuất và quản lý.   

c) Ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp 

chủ đạo của tỉnh; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch, 

bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Tăng cường năng lực đánh giá, thẩm định, lựa chọn công nghệ; nghiên 

cứu chế biến sâu trong lĩnh vực nông lâm thủy sản phục vụ trong nước và tiến tới 

xuất khẩu; nghiên cứu, thăm dò, khảo sát, đánh giá tiềm năng, nâng cao hiệu quả 

khai thác gắn với định hướng chế biến sâu các tài nguyên khoáng sản biển; đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển các sản phẩm 

ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống có giá trị cao, gắn với phát 

triển du lịch. 

- Tiến hành các nghiên cứu liên ngành để phát triển các sản phẩm du lịch 

đặc trưng của tỉnh; ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; khuyến 

khích nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, mới, du lịch bổ trợ 

mang nét đặc trưng riêng của tỉnh.   

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên 

tiến trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; 

khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cải tiến, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, 

sản xuất sản phẩm mới theo hướng giảm phát thải ô nhiễm, thân thiện với môi 

trường; nghiên cứu, điều tra đánh giá về nguồn lợi, hệ sinh thái; phục hồi, bảo vệ 

đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; các giải pháp tái 

sinh, phục hồi rừng, làm giàu rừng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm phát triển 

bền vững; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tài nguyên và môi trường; phát triển các mô 

hình sản xuất ít phát thải khí nhà kính.  

d) Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng  

- Nghiên cứu các vấn đề về chuyển đổi mô hình kinh tế, nông thôn mới; cơ 

chế chính sách quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; 

phục hồi, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc có nguy cơ bị 

mai một hoặc mất đi; lý luận và tổng kết thực tiễn về xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở, gia đình văn hóa mới; ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ 

hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa, nghệ 

thuật.  

- Nghiên cứu, ứng dụng một số bài thuốc dân gian; nghiên cứu phòng 

bệnh, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; bảo tồn, phát 

triển các loại cây dược liệu tiềm năng trên địa bàn tỉnh. 

đ) Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ thương mại: Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn doanh 

nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; hình 
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thành các mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa; thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng 

dụng công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp 

dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; 

chứng nhận sản phẩm hàng hóa, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, 

năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế; đào tạo nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng.  

e) Phát triển tài sản trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa, 

thương hiệu: Hướng dẫn doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã tạo dựng và khai thác 

hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

các chỉ dẫn địa lý, bảo vệ, khai thác tài sản trí tuệ; phát triển sản phẩm, dịch vụ có 

mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao; sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh; khai thác, phân tích thông tin sáng chế để lựa chọn công 

nghệ phù hợp; khuyến khích sử dụng các công nghệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

được phép sử dụng ở Việt Nam; tăng cường quản lý, khai thác, phát triển tài sản 

trí tuệ với các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đã được chứng 

nhận OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận 

chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

g) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ: Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của tỉnh; kiện toàn Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; 

triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân 

xúc tiến triển khai các đề án khởi lập doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; duy trì, phát 

triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; kết nối, giới thiệu các nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp; tổ chức đào 

tạo, tập huấn và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng 

cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các thành phần trong hệ sinh 

thái trên địa bàn tỉnh. 

h) Phát triển thị trường khoa học và công nghệ  

- Triển khai nhanh các cơ chế, chính sách của Nhà nước thúc đẩy doanh 

nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ; phát triển Trung tâm Thông 

tin Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh thực hiện tốt chức năng hỗ 

trợ giao dịch, tìm kiếm kết nối cung - cầu công nghệ; xây dựng và phát triển 

mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham tham gia hoạt động 

đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương; 

tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông về thị 

trường khoa học và công nghệ.   
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 - Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực 

tìm kiếm, lựa chọn, tiếp nhận công nghệ; nhập khẩu, thu hút các công nghệ cao, 

công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch từ các nước phát triển; cơ cấu lại các chương 

trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo hướng lấy doanh nghiệp làm 

trung tâm; số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại 

hóa; tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; 

hỗ trợ tổ chức, cá nhân có công nghệ mới công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia 

chợ, hội chợ công nghệ, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ. 

4. Nguồn vốn thực hiện 

- Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của địa phương (hằng năm 

phải đạt từ 0,5 - 1% tổng chi thường xuyên của ngân sách tỉnh);  

- Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Trung ương; 

- Nguồn vốn hợp pháp khác.  

 (Đính kèm phụ lục dự kiến chi tiết kinh phí thực hiện đến năm 2025).   

5. Giải pháp chủ yếu 

a) Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống chính 

trị, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân.   

b) Huy động nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học và 

công nghệ: Xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết với các đơn vị khoa học 

và công nghệ mạnh trong nước; huy động nguồn chuyên gia, nhân lực khoa học 

và công nghệ và hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, trung tâm thực nghiệm, 

phòng thí nghiệm, nguồn đầu tư phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ tại địa phương; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị khoa học và công nghệ được đầu tư mới theo các dự án đầu tư của các 

đơn vị thuộc tỉnh. 

c) Hợp tác quốc tế, trong nước: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức 

quốc tế, các nước trong khu vực để hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao 

công nghệ các công nghệ mới mà tỉnh và trong nước chưa có thông qua con 

đường viện trợ hoặc thương mại; liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp trong nước để tiếp thu công nghệ, sản xuất các phụ kiện phục vụ 

các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp FDI, qua đó nâng cao năng lực công 

nghệ của doanh nghiệp trong tỉnh. 

d) Xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù: Tiếp tục triển khai các 

cơ chế chính sách liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách 

đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời 

sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023; xây dựng đề án nghiên cứu các cơ chế, 

chính sách đặc thù nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai Nghị 

quyết theo quy định pháp luật; hàng năm gắn báo cáo tình hình thực hiện trong 

báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

Nghị quyết.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














		2022-08-02T14:24:02+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




