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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nghệ An.
A. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động KHCN.
I. Về nội dung chuyên môn:
1. Kết quả theo Hợp đồng số 135/HĐ-KHCN ngày 17
18 tháng 02 năm
2021 giữa Sở Khoa học & Công nghệ và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Quỳ Châu:
1.1. Kết quả hoạt động tham mưu tư vấn của hội đồng KHCN huyện
a) Hội thảo khoa học:
- Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2021 và xây dựng nhiệm vụ
hoạt động KH&CN năm 2022. Thời gian tổ chức ngày 10/12/2021; số lượng
người tham dự là 30 người.
* Kết quả: Hội thảo đã đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của huyện
Quỳ Châu trong năm 2021, phân tích các điểm mạnh cũng nhưng những tồn tại
hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục. Bên cạnh
đó, các hội thảo cũng đã thảo luận, đề xuất được các nhiệm vụ KH&CN quan
trọng để tham mưu cho UBND huyện đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm
2021.
- Hội thảo khoa học: Đánh giá, sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số
06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn
2016-2020 có định hướng đến năm 2025.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức.
b) Hội đồng:
Xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN (mô hình, hội thảo, đề tài, dự án
KH&CN) bằng các nguồn kinh phí khác nhau đưa vào thực hiện năm 2022.Thời
gian họp ngày 25/11/2021; số lượng người tham dự là 20 người.
* Hiệu quả hoạt động tư vấn của Hội đồng:
Dựa theo mục tiêu đề ra trên cơ sở Đề án số 06-ĐA/HU ngày 24/11/2020
của Huyện ủy Quỳ Châu về phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện Quỳ
Châu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 06/11/2020
của UBND huyện Quỳ Châu về việc phê duyệt Nhiệm vụ “Khoa học và Công
nghệ huyện Quỳ Châu giai đoạn 2021-2025”, Hội đồng tư vấn đã định hướng
được một số sản phẩm chủ lực cần ưu tiên ứng dụng KH&CN để phát triển chất
lượng, thương hiệu và hiệu quả kinh tế trong thời gian tới từ đó đề xuất mô hình
trình thực hiện năm 2022. Cụ thể: Mô hình nhân giống cây Lùng bằng chồi gốc
và phương pháp ươm tạo giống bằng hạt, tại Huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An.
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1.2. Công tác Quán lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
hàng hóa
a) Ban hành các văn bản phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về khoa học
và công nghệ:
+ Công văn số 92/UBND-KTHT ngày 20/1/2021 của UBND huyện Quỳ
Châu về đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2021.
+ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Quỳ
Châu về việc kiện toàn hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Quỳ Châu.
+ Công văn số 357/UBND-KTHT ngày 06/4/2021 của UBND huyện Quỳ
Châu về việc nộp hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 trên địa
bàn huyện Quỳ Châu.
+ Công văn số 358/UBND-KTHT ngày 06/4/2021 của UBND huyện Quỳ
Châu về việc thông báo kiểm định cân trong buôn bán và cân đối chứng tại chợ
Thị trấn Tân Lạc.
+ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 của UBND huyện Quỳ
Châu về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị xây dựng mô hình trồng Lùng bằng
chồi gốc tại huyện Quỳ Châu.
+ Công văn số 474/UBND-KTHT ngày 29/4/2021 của UBND huyện Quỳ
Châuvề việc góp ý dự thảo sửa đổi Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Công văn số 675/UBND-KTHT ngày 01/7/2021 của UBND huyện Quỳ
Châu về việc xây dựng kế hoạch đăng ký sản xuất phân vi sinh, đệm lót sinh học,
chế phẩm Biogreen theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 03/3/2018 của
UBND tỉnh Nghệ An.
+ Tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Quỳ
Châuvề việc đăng ký tập huấn, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, làm đệm lót sinh
học, chế phẩm Biogreen theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 03/3/2018
của UBND tỉnh Nghệ An năm 2021.
+ Công văn số 1394/UBND - KTHT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của
UBND huyện Quỳ Châu về việc báo cáo kết quả thực hiện đề án, dự án triển
khai năm 2021, đề xuất thực hiện đề tài, dự án năm 2022.
+ Ban hành các văn bản, phương án chỉ đạo xây dựng và triển khai các Đề
án sản xuất đúng thời vụ; Chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, thành
lập các Hợp tác xã nông nghiệp đạt chỉ tiêu kế hoạch giao...
b) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về
KHCN:
Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày
22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức,
cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của
HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và một số văn
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thời gian hội
nghị ngày 01/10/2021; số lượng người tham dự là 50 người.
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c) Hoạt động thanh kiểm tra Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng:
- Tổ chức, phối hợp 03 cuộc kiểm tra liên ngành về Tiêu chuẩn - Đo
lường - Chất lượng các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn huyện:
+ Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửuvà lễ hội xuân năm 2021(theo Quyết
định số 78/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Quỳ Châu về việc
thành lậpĐoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; hoạt động thương mại,
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm trong dịp têt Nguyên đán Tân sửu và
mùa lễ hội xuân năm 2021); Kết quả kiểm tra: đã tiến hành kiểm tra 28 cơ sở
kinh doanh hàng hóa. Các cơ sở chủ yếu kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh các mặt
hàng lương thực, thực phẩm đóng gói sẵn.
+ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (theo Quyết định số 643/QĐUBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Quỳ Châu về việc thành lập Đoàn kiểm
tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm
và thẩm định mô hình bếp ăn tập thể đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2021). Kết
quả kiểm tra: đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 12 xã, thị trấn;
kiểm tra 18 trường học có bếp ăn tập thể. Xử phạt hành chính 2 trường hợp vi
phạm với số tiền: 800.000đ nộp vào Ngân sách nhà nước.
+ Trong dịp cuối năm 2021(theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày
01/10/2021 của UBND huyện Quỳ Châu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm
tra Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; vệ sinh an toàn thực
phẩm; Sở hữu trí tuệ; đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và
kinh doanh trái phép dịp cuối năm 2021); Kết quả kiểm tra: đã tiến hành kiểm tra
31 cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa. Không có cơ sở vi phạm.
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng (đội quản lý thị trường số
9, Công an…) tăng cường kiểm tra thị trường; kiểm tra chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm; đặc biệt chú trọng kiểm tra các mặt hàng kinh doanh có điều
kiện, mặt hàng thiết yếu trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19…
- Phối hợp với Chi cục TC-ĐLCL kiểm tra trạm cân đối chứng và kiểm
định cân định kỳ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thị trấn.
* Đánh giá kết quả: Chất lượng hàng hoá được đảm bảo, nhận thức của
người dân trong việc mua hàng hóa được nâng lên, đảm bảo nguồn cung đầy đủ,
an toàn cho nhân dân trên địa bàn huyện.
1.3. Về công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và
đời sống trên địa bàn huyện.
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện và quản lý các nhiệm vụ
KH&CN thực hiện trên địa bàn huyện từ các nguồn ngân sách khác nhau:
(Không có đề tài/dự án/mô hình UBND huyện phối hợp quản lý trên địa bàn)
b) Triển khai mô hình ứng dụng KH&CN năm 2021:
- Thông tin mô hình: Mô hình Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng
thành công mô hình trồng cây lùng bằng phương pháp tách chồi gốc tại huyện
Quỳ Châu, quy mô 04 ha đạt tỷ lệ sống trên 70%. Với tổng kinh phí thực hiện là
235.658.000 đồng (trong đó: hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm
2021 là 131.958.000 đồng).
Kết quả triển khai cụ thể:
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* Kết quả điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm, hộ dân tham gia.
Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tiến hành phối hợp với UBND xã
Châu Phong hành khảo sát các vùng có cây Lùng đang phát triển để nhân rộng
làm giống và thực hiện trồng tách chồi. Qua quá trình khảo sát lựa chọn được 03
hộ tại bản Ban xã Châu Phong huyện Qùy Châu để thực hiện với diện tích 04 ha.
Hiện tại mô hình cây lùng đang phát triển tốt.
* Kết quả tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật.
Qua quá trình khảo sát chọn hộ, trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã phối
hợp với chuyên gia Nguyễn Văn Sơn Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ nghệ An để tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho người dân thực hiện.
* Kết quả xây dựng mô hình.
- Kết quả theo dõi thời vụ trồng: Sau khi kiểm tra cây tại vườn ươm, bộ rễ
đã phát triển ổn định, cán bộ kỹ thuật đã tổ chức hướng dẫn cho các hộ bắt đầu
trồng cây. Qua quá trình theo dõi sự sinh trưởng phát triển thấy tỷ lệ sống của
cây đạt trên 96%.
- Kết quả theo dõi sinh trưởng phát triển: Từ khi tổ chức trồng tháng 7 đến
nay tháng 11 cây phát triển chiều cao được khoảng 1m - 1,5m, đường kính cây
từ 2cm - 2,5 cm hiện tại đang phát triển theo thời gian.
- Kết quả theo dõi năng suất, sản lượng: Cây lùng dự kiến sau 3 -4 năm sẽ
cho thu hoạch cây lùng thương phẩm khoảng 20-30 tấn / ha tương ứng từ 8 - 12
triệu.
c) Tiếp tục theo dõi, duy trì, nhân rộng các mô hình đã triến khai có hiệu
quả các năm trước gồm:
- Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo triển khai các mô hình: Trồng cây Sachi,
quy mô trang trại trên địa bàn huyện Quỳ Châu”; trồng cây rễ hương; trồng cây
có múi; Sản xuất cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Quỳ Châu giai đoạn
2020 - 2022; Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống và
nuôi thương phẩm bò 3B (Blanc Blue Belge) do Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện Quỳ Châu chủ trì.
1.4.Công tác đưa thông tin KHCN về cơ sở.
- Sử dụng các hình thức tuyên truyền để phổ biến tiến bộ KH&CN trên:
Truyền thanh - Truyền hình huyện, đài phát thanh các xã. Chỉ đạoTrung tâm
dịch vụ nông nghệp huyện phối hợp Trung Tâm văn hoá Thể thao và Truyền
thông huyện xây dựng trang khuyến nông về phóng sự về chăm sóc lúa Vụ
xuân, về phòng chống dịch bệnh cho gia súc vật nuôi, cây trồng và các thông tin
về chủ động ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da
nổi cục ở trâu, bò…; Viết tin bài về hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện.
-Triển khai cho các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật
KH&CN, phát động phong trào nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
trong các tầng lớp nhân dân và tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại một số điểm
chính trên địa bàn huyện nhân ngày KHCN Việt Nam năm 2021.
- Viết 03 tin, bài phản ánh hoạt động KHCN trên địa bàn huyện gửi trang
Web, tạp chí KH&CN và báo Nghệ An.
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- Việc khai thác, sử dụng thư viện điện tử và khai thác mạng Internet phục
vụ công tác trao đổi và đưa thông tin KH&CN về cơ sở được chú trọng.
2. Hoạt động ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống khác:
a) Mô hình cây Bản địa kết hợp du lịch sinh thái:
- Mô hình trồng cây bản địa tại dốc kẻ lè xã Châu Hội. Quản lý cỏ và sâu
bệnh gây hại; Tiếp tục trồng, chăm sóc và bảo vệ cây. Đến nay đã trồng được
237 cây sănglẻ, 4ha các cây gỗ bản địa, 450 cây hoa cảnh.
- Hoàn thiện xong các hạng mục bờ rào, cổng, bảng nội quy rừng bản địa.
b) Thực hiện theo các chính sách nông nghiệp & PTNT:
* Nghị định 35/2015/NĐ-CP:
Triển khai hỗ trợ giá giống lúa mới cho người dân sản xuất với tổng diện
tích 399,3 ha (Các loại giống: Thiên ưu 8, SL9, Bắc Hương 9); Xây dựng mô
hình lúa thuần chất lượng cao Dự hương 8 tại xã Châu Hạnh với tổng diện tích
11 ha.
- Tổng kinh phí thực hiện: 1.039.720.000 đồng, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 762.000.000 đồng;
+ Nhân dân đóng góp: 277.720.000 đồng.
* Thực hiện chương trình 135 năm 2021 (nguồn vốn bổ sung 2020):
Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức thực hiện tại xã Châu Tiến
và Châu Bính, hỗ trợ 110 con lợn nái giống/25 hộ và 130 kg thức ăn ban đầu.
- Tổng kinh phí thực hiện: 353.878. 000 đồng, trong đó:
+ NSNN hỗ trợ: 278.878.000 đồng.
+ Dân góp bằng tự túc hiện vật: 75.000.000 đồng.
* Về thực hiện chính sách theo Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của UBND
tỉnh Nghệ An:
- Chương trình đóng lồng cá trên sông, hồ đập: Kinh phí thực hiện:
437.500.000 đồng/25 lồng cá (triển khai tại các xã Châu Tiến, Châu Thắng và
Diên Lãm), trong đó:
+ Nhà nước hỗ trợ: 375.000.000 đồng;
+ Dân góp: 62.500.000 đồng.
- Chính sách trợ giá cá giống miền núi: Tổng kinh phí thực hiện:
573.540.000 đồng/5.214 kg giống cá trắm cỏ. Cấp phát cho người dân nuôi thủy
sản trên địa bàn huyện, trong đó:
+ Nhà nước hỗ trợ: 400.000.000 đồng.
+ Dân góp: 137.540.000 đồng.
- Mô hình chăn nuôi lợn nái đen địa phương tại tại xã Châu Bình 12 hộ và
ChâuHạnh 03 hộ; quy mô 3- 15 nái/hộ, số hộ tham gia 15 hộ dân.
- Quy mô: 110 con giống và 17.600kg thức ăn hỗn hợp.
- Vốn: 698.000.000 đồng. Trong đó: NSNN hỗ trợ 500.000.000đ và dân
đối ứng198.000.000đ.
- Đã cấp con giống và thức ăn lần 2, đến nay đang theo dõi đôn đốc các
hộ chămsóc con giống.
c) Các mô hình Trung tâm Khuyến nông:
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- Mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa tại xã Châu Bính. quy mô 5 nái/hộ,
số hộtham gia 7 hộ. Mỗi hộ 5 con giống và 500 kg cám hỗn hợp.
+ Nguồn vốn nhà nước hỗ trợ 100%: 207.765.000 đồng.
+ Đã bàn giao con giống, vắc xin, hóa chất và thức ăn chăn nuôi hỗn hợp
hiện tạicon giống phát triển khỏe mạnh.
d) Thực hiện theo Đề án sản phẩm nông nghiệp chủ lực:
- Chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn nái đen địa
phương (lợn Sao va), Vịt bầu Qùy, Bò BBB tại các xã Châu Bình, Châu Hội,
Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính và Diên Lãm).
- Chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình trồng cây Trà hoa vàng tại xã
Châu Hạnh với tổng diện tích 10ha.
II. Về sử dụng kinh phí
Tổng kinh phí theo Hợp đồng số 135/HĐ-KHCN ngày 18/2/2021 là
220.000.000 đồng (đã cấp tạm ứng: 110.000.000 đồng). Trong đó:
+ Kinh phí đã sử dụng: 201.540.000 đồng.
+ Kinh phí không sử dụng: 18.460.000 đồng (Không tổ chức Hội thảo khoa
học: Đánh giá, sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016-2020 có định hướng
đến năm 2025)
III. Ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1. Ưu điểm
- Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc
quán triệt tầm quan trọng của KHCN đối với hiệu quả phát triển kinh tế- xã hội
trên cơ sở quan điểm và mục tiêu, định hướng phát triển KHCN theo tinh thần
của Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ
XXVI.
- Các nội dung nhiệm vụ KHCN được thực hiện theo hợp đồng và theo chỉ
đạo của sở trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp.
- Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống
trên địa bàn được nâng lên, đầu tư phát triển sản xuất ngày một đổi mới.
- Cơ sở hạ tầng, cơ giới hoá phục vụ sản xuất và đời sống được nâng lên.
2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
- Nguồn lực đầu tư cho KHCN còn khiêm tốn, các mô hình KHCN triển
khai nhưng việc duy trì, phát triển nhân rộng còn gặp nhiều khó khăn, chưa tạo
thành chuỗi cung ứng hàng hóa.
- Các hoạt động KHCN trên địa bàn hầu hết là hoạt động ứng dụng công
nghệ, hoạt động nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật còn ít, đóng góp của KH&CN cho
phát triển KT-XH của huyện chưa nhiều, chưa rõ nét. Doanh nghiệp tham gia
vào hoạt động KHCN còn hạn chế, chưa tạo được vai trò trong chuỗi sản xuất.
- Trình độ dân trí thấp nên nhu cầu và khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học
kỹ thuật còn hạn chế.
- Thời tiết diễn biến phức tạp gây ra các dịch bệnh đối với cây trồng, vật
nuôi (bệnh dịch tả lợn châu phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, Khảm lá hại
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sắn…). Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết
các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế, xã hội bị ngưng trệ, đời sống nhân
dân gặp nhiều khó khăn.
B. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
1. Mô hình, đề tài thực hiện năm 2022
- Tiếp tục triển khai các mô hình: Mô hình Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây
dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm bò 3B (Blanc Blue Belge);
mô hình trồng cây Sachi; mô hình sản xuất gỗ lớn; Triển khai nhân rộng các mô
hình: Trồng cây rễ hương; trồng mới cây lùng; nuôi cá lồng bằng lưới cải tiến;
Trồng cây có múi; Chăn nuôi gia súc; trồng cây dược liệu … đảm bảo sản phẩm
làm ra chất lượng tốt có giá trị cao, tạo ra sản phẩm hàng hoá.
- Xây dựng mô hình nhân giống cây Lùng bằng chồi gốc và phương pháp
ươm tạo giống bằng hạt, tại Huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An.
2.Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành (các cơ quan thông tin đại
chúng, Khuyến nông - khuyến lâm, Bảo vệ thực vật, Y tế, Giáo dục...) với các
hình thức tuyên truyền, tập huấn các tiến bộ KHCN mới đến tận người dân đảm
bảo có hiệu quả.
3. Tiếp tục nâng cao trình độ quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc
mới, hiện đại như hệ thống máy vi tính, viễn thông và các loại máy phục vụ
chuyên môn trong các ngành: Y tế, Giao thông, Xây dựng, Công nghiệp-Tiểu
thủ Công nghiệp, Giáo dục...
4. Ứng dụng hệ thống quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước theo
TCVN ISO 9001-2015.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả sử dụng và phát
triển nhãn hiệu tập thể Hương Trầm Quỳ Châu; Xây dựng và phát triển nhãn
hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn.
6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Đo lường - Chất
lượng hàng hóa: Tiến hành Thanh/kiểm tra về Đo lường - Chất lượng hàng hóa,
đồng thời phối hợp với Cục quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra thị trường trên
địa bàn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳ Châu./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các thành viên HĐ KHCN huyện;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, KTHT (H).
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Lê Hải Lý

