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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thực hiện Công văn số 803/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia, UBND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông 

tin, số liệu như sau:  

1. Thực trạng cán bộ làm công tác quản lý khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền quản lý 

Tỉnh Lạng Sơn hiện có Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý 

nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa 

học; phát triển tiềm lực KHCN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; 

quản lý công nghệ; an toàn và bức xạ hạt nhân; thông tin và thống kê KHCN. 

Bộ máy của Sở KH&CN gồm: Ban Lãnh đạo Sở, 05 phòng chuyên môn 

(Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản lý Khoa 

học, Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên ngành) và 02 đơn vị trực 

thuộc (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng phát 

triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm). 

Tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện có mặt là 65 người. 

Trong đó số biên chế công chức hiện có mặt 34/37 biên chế, số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp hiện có mặt 12/15 người. Số liệu cán bộ làm công 

tác quản lý khoa học và công nghệ tại biểu đính kèm. 

2. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia 

KH&CN 

a) Chương trình, kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia 

KH&CN 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có các cơ sở nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ nên thực tế chưa có đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ và chuyên gia KHCN.  

Bám sát định hướng đào tạo, bồi dưỡng của Bộ KH&CN và UBND tỉnh, 

hàng năm đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý KH&CN của tỉnh được cơ quan 

cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ và hoàn thiện tiêu 
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chuẩn điều kiện của ngạch. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 03 năm 

trở lại đây như sau: 

- Đi học lớp cao cấp lý luận chính trị: 03 người; 

- Đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị: 19 người; 

- Đi học lớp cao học: 04 người; 

- Bồi dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo phòng và tương đương: 10 người; 

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2: 01 người; 

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3: 02 người; 

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4: 06 người; 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 

02 người; 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 11 

người; 

- Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở: 01 người; 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN dành cho lãnh đạo 

Sở KH&CN: 01 người; 

- Tham gia khóa đào tạo về công nghệ tại Trung Quốc: 01 người; 

- Tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ của tỉnh Lạng 

Sơn: 01 người; 

- Đào tạo kiểm định viên cân phân tích, cân kỹ thuật; hiệu chuẩn quả cân 

M1: 01 người; 

- Đào tạo kiểm định viên điện tim, điện não: 01 người; 

Ngoài ra, Sở KH&CN còn cử nhiều lượt công chức, viên chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN tổ chức. 

b) Chất lượng, hiệu quả, khó khăn, hạn chế của công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia KH&CN 

Nhìn chung trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

KH&CN ở tỉnh mới chỉ tập chung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để chuẩn hóa 

đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn từng ngạch công chức, viên chức. 

Việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát kế hoạch đào tạo 

và quy hoạch của cơ quan, đơn vị, phát huy hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên 

chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng được củng cố, bổ sung thêm về kiến thức 

nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị,… qua đó đã nâng cao trình độ năng 

lực lãnh đạo, quản lý, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Tuy nhiên, đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý 

KHCN và cán bộ, công chức, viên chức làm ngành nghề khác tham gia các hoạt 

động KHCN một cách không chuyên trên địa bàn tỉnh thì các quy định tiêu 
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chuẩn điều kiện để tham gia các chương trình theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực KH&CN trong nước và ngoài nước do Bộ KH&CN triển khai hàng 

năm là quá cao nên không đủ điều kiện để tham gia. 

3. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất nội dung, hình thức đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ khoa học 

Để tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học, 

UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN như sau: 

a) Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý KH&CN; công tác quản lý hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đổi mới công nghệ và thẩm định các dự án đầu tư; 

quản lý sở hữu trí tuệ. 

- Phát triển, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ 

KHCN trong các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - xã 

hội, Y - Dược, Kỹ thuật - công nghệ... 

- Những vấn đề thực tiễn quản lý KHCN ở địa phương và chia sẻ kinh 

nghiệm trong công tác quản lý KHCN. 

b) Hình thức đào tạo, bồi dưỡng 

Đào tạo theo chuyên đề kết hợp lý thuyết với thực tế trong công tác quản 

lý triển khai các nhiệm vụ KHCN tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài 

nước. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ xem 

xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, NV;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  

  KGVX, TH, NC, TH-CB; 

- Lưu : VT, KGVX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-KGVX ngày        /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

Stt Ngạch, chức danh Số lượng 

Giới tính Độ tuổi Trình độ chuyên môn 

Nam Nữ ≤40 ≥40 Tiến sĩ 
Thạc 

sỹ 

Đại 

học 
Khác 

I Công chức 34 12 22 21 13 1 11 22 0 

1 Chuyên viên cao cấp 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

2 Chuyên viên chính 7 3 4 0 7 0 3 4 0 

3 Chuyên viên 25 8 17 21 4 1 7 17 0 

4 Cán sự 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

II Viên chức 12 10 2 5 7 0 5 7 0 

1 Viên chức hạng I (tương đương Chuyên 

viên cao cấp) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Viên chức hạng II (tương đương Chuyên 

viên chính) 
1 0 1 0 1 0 0 1 0 

3 Viên chức hạng III (tương đương Chuyên 

viên) 
10 9 1 5 5 0 5 5 0 

4 Viên chức hạng IV (tương đương cán sự) 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

Tổng cộng: 46 22 24 26 20 1 16 29 0 
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