* Nghệ An khai trương Trung tâm điều

hành thông minh

Chiều 18/12, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp

với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
(Tập đoàn VNPT) tổ chức Lễ khai trương Trung

tâm Điều hành thông minh tỉnh (IOC).

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ

An (Trung tâm IOC tỉnh Nghệ An) được vận

hành trên 9 hợp phần: kinh tế - xã hội; hành

chính công; hệ thống quản lý văn bản điện tử; hệ

thống điều hành y tế; hệ thống điều hành giáo

dục; hệ thống giám sát quản lý phản ánh và

tương tác trực tuyến; hệ thống du lịch; hệ thống

giám sát an toàn thông tin và hệ thống giám sát

an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Thông quan Trung tâm IOC, lãnh đạo tỉnh có

thể theo dõi, kiểm tra hoạt động theo từng lĩnh vực,

từng đơn vị, địa phương từ tổng quan đến chi tiết;

thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo trực tiếp tới

các sở, ban, ngành, địa phương; qua đó góp phần

nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng

cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu

quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trung tâm IOC có khả năng giám sát và

quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình

huống, sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà

nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang

diễn ra tại tỉnh. Đặc biệt, công nghệ được áp

dụng trong hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân

tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ
công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ

chức, điều hành của các cấp chính quyền.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của

IOC là tiếp nhận phản ánh hiện trường, phản ánh

kiến nghị của người dân. Hệ thống này được xây

dựng trực tuyến, có thể thực hiện trên điện thoại

thông minh để người dân tải về cài đặt.

Việc tỉnh Nghệ An xây dựng Trung tâm IOC

sẽ giúp kết nối với Trung tâm IOC quốc gia, là
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một trong những bước đi đầu tiên của quá trình
chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

P.V

* Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ:
Học tập quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 14/12, Ban Thường vụ Đảng ủy khối
các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt học
tập và triển khai chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức ghi
hình tại hội trường điểm cầu của tỉnh và phát trực
tiếp đến các cầu cơ sở trong toàn Đảng bộ khối.

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên,
người lao động trong toàn Sở đã được nghe đồng
chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn
Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình
bày 02 chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội,
quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở
tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025; Xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 20202025; triển khai Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hội nghị các huyện ủy, thành ủy, thị ủy,
đảng bộ trực thuộc, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ
quốc, đoàn thể căn cứ chương trình hành động
của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của địa
phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết tại ngành
mình, cấp mình cho phù hợp, sát thực tế.
Hoàng Anh

* Viện Chiến lược và Chính sách Khoa
học công nghệ làm việc với Sở Khoa học và
Công nghệ Nghệ An

Chiều ngày 17/11, tại Văn phòng Sở Khoa
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học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác

viện Chiến lược và chính sách Khoa học công

nghệ đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và

Công nghệ Nghệ An.

Tại buổi làm việc ông Trần Quốc Thành -

Giám đốc Sở báo cáo hoạt động khoa học công

Bắc Trung bộ; Tăng cường hợp tác giữa Trung

tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN và các nhà khoa

học tại các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm

nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN; Một số vấn

đề về sự liên kết giữa các đơn vị ứng dụng tiến

bộ KHCN và Doanh nghiệp KHCN vùng Bắc

nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm

Trung bộ.

cứu ứng dụng triển khai 6 chương trình KHCN

thảo luận về các giải pháp nhằm thúc đẩy liên

phẩm có tác động KH&CN; Xây dựng chương

giữa các tỉnh vùng Bắc Trung bộ, trong đó có vai

nhìn đến năm 2025. Đối với hoạt động nghiên

trọng điểm; Xây dựng chương trình 100 sản

trình SHTT trên địa bàn tỉnh; Xây dựng được hệ

sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bước đầu

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã

kết ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

trò là cầu nối liên kết của Cục Ứng dụng và Phát

triển công nghệ; chia sẻ những kinh nghiệm về

có nhiều kết quả; Hợp tác phối hợp Viện Hàn

mô hình thành công trong việc liên kết xây dựng

triển khai các đề tài, dự án cấp bộ lĩnh vực

động ứng dụng, đổi mới công nghệ, giới thiệu

động KHCN còn nhiều vướng mắc và hạn chế.

phẩm nông nghiệp công nghệ cao của một số

lâm KHXH và các viện thành viên trong việc

KHXH&NV... Tuy nhiên, trong thực hiện hoạt
Phát biểu tại buổi làm việc ông Hoàng

Xuân Long - NCV Viện Chiến lược và chính
sách KHCN trao đổi, thảo luận về các nội dung

và thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt

một số mô hình thành công trong phát triển sản

doanh nghiệp khởi nghiệp...

Trong thời gian tới, Cục Ứng dụng và Phát

triển công nghệ cũng sẽ nỗ lực tạo điều kiện thúc

đánh giá như: Tiềm lực KHCN; Hoạt động

đẩy hoạt động ứng dụng, nghiên cứu chuyển

KHCN; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Bên

Trung bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

KHCN trong DN và DN KHCN; Thị trường
cạnh đó nêu rõ vướng mắc và kiến nghị để đoàn

tổng hợp và xử lý trong quá trình xây dựng

Chiến lược KHCN quốc gia.

Minh Tú - Hoàng Anh

* Hội thảo “Đánh giá hoạt động liên kết

ứng dụng, chuyển giao vùng Bắc Trung bộ
giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn

2021-2025”

Chiều ngày 09/12, tại thành phố Vinh, Sở

Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức

Hội thảo “Đánh giá hoạt động liên kết ứng dụng,
chuyển giao vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2016-

2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025”. Hội

thảo đã tập trung vào các nội dung: Đánh giá
hoạt động liên kết ứng dụng, chuyển giao vùng
68

giao khoa học công nghệ trong khu vực Bắc
Hồng Bắc

* Tập huấn Nghiệp vụ quản lý nhà nước

về KH&CN cấp huyện năm 2020

Sáng ngày 11/12/2020, Sở Khoa học và

Công nghệ tổ chức lớp Tập huấn Nghiệp vụ quản
lý nhà nước về KH&CN cho đội ngũ cán bộ

KHCN cấp huyện năm 2020.

Tại lớp tập huấn học viên được học tập

chuyên đề: Quản lý nhà nước về hoạt động

KH&CN cấp huyện; Đề xuất đặt hàng và tổ chức

triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa

bàn huyện; Công tác quản lý đo lường ở cơ sở -

thực trạng và giải pháp; Hướng dẫn quy trình lập

hồ sơ chứng từ thanh quyết toán nhiệm vụ quản

lý khoa học và công nghệ cấp huyện; Một số
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nghiệp vụ đưa thông tin về cơ sở. Trong đó chủ

thành viên đã bổ sung, góp ý những vấn đề còn

các địa phương đang gặp phải hiện nay như đội

càng được nâng cao hơn.

yếu tập trung bám sát vào vấn đề vướng mắc tại

ngũ nhân lực; nguồn kinh phí cho hoạt động

KH&CN; Cơ chế đặt hàng...

Hoàng Anh

* Hội đồng biên tập Chuyên san

KHXH&NV họp tổng kết năm 2020

Chiều ngày 11/12, Chuyên san KHXH&NV

tổ chức họp Hội đồng biên tập năm 2020, triển

khai nhiệm vụ năm 2021.

Tính đến thời điểm hiện tại Chuyên san đã

xuất bản được 11/12 số, 800 bản/số, mỗi số dày

68 trang. So với các năm trước, các lĩnh vực đã
được cân đối về dung lượng bài. Cơ quan trị sự

đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tổ chức,

hoàn chỉnh sản phẩm chuyên san, hoàn thành tốt

nội dung, chương trình, trong việc đặt bài, viết bài,

biên tập, in, xuất bản, phát hành Chuyên san theo

kế hoạch phê duyệt. Dấu ấn nổi bật của Chuyên
san trong năm 2020 là đã làm nổi bật được chuyên

đề của từng số. Việc xác định chuyên đề, chủ đề

theo từng số, đã giúp ban trị sự chủ động trong

việc đặt bài, lựa chọn hình ảnh; kịp thời phản ánh

các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã

hội... được độc giả đánh giá cao.

Đội ngũ cộng tác viên trong các trường đại

học, viện nghiên cứu ngày một đông đảo. Bên

cạnh đó thu hút được một số CTV viết bài có tính

phản biện.

Trong năm qua, Hội đồng biên tập đã thẩm

định hơn 500 bài của cộng tác viên gửi về, trong

hạn chế và thiếu sót để chất lượng ấn phẩm ngày
Hoàng Anh

* Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học “Hỗ

trợ triển khai một số mô hình du lịch nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh Nghệ An”

Chiều ngày 24/12, Sở khoa học và Công

nghệ Nghệ An tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ

khoa học “Hỗ trợ triển khai một số mô hình du

lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Nhiệm vụ do

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ

An chủ trì; Th.S Nguyễn Thị Trang Nhung làm
chủ nhiệm.

Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung

nghiên cứu theo đăng ký. Kết quả nghiên cứu

của nhiệm vụ: có sức lan tỏa và động viên nhất

định đối với các mô hình xây dựng ở Nam Đàn,

Cửa Lò nói riêng và các mô hình du lịch nông

nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung; bước đầu

thay đổi tư duy làm du lịch của bà con, lôi kéo

được sự vào cuộc của các mô hình homestay ở

Kim Liên, Cửa Lò. Sau khi triển khai xây dựng

mô hình đã có rất nhiều đoàn đến tham quan, trải

nghiệm dịch vụ.

Thảo luận kết quả nghiên cứu, thành viên

hội đồng ghi nhận đóng góp của nhiệm vụ. Bên

cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng đề xuất

một số nội dung cần làm rõ, điều chỉnh, bổ sung

đó đã lựa chọn ra 122 bài viết đảm bảo chất

góp phần hoàn thiện nhiệm vụ.

Chuyên san và gần 100 bài trên trang Website

thông qua nghiệm thu nhiệm vụ khoa học “Hỗ

lượng, hàm lượng khoa học cao để đăng tải trên

khxhnvna.gov.vn.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội

đồng đánh giá cao những kết quả mà Chuyên san
đã đạt được trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, các
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Trên cơ sở kết quả của đề tài, Hội đồng

trợ triển khai một số mô hình du lịch nông

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa

bàn tỉnh Nghệ An”.

Hồng Bắc
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