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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
_____________________________________

Số: 26 /2006/ CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Long Xuyên, ngày 22 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc ñẩy mạnh hoạt ñộng nghiên cứu
khoa học và công nghệ trên ñịa bàn tỉnh An Giang
______
Thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên ñịa
bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, ñặc biệt là trong công tác quản lý, ñiều hành và công tác hỗ
trợ ứng dụng kỹ thuật mới vào quy trình sản xuất, nhân giống ñã tạo bước chuyển
biến mới cả về chất và lượng ñối với các sản phẩm trong một số lĩnh vực như: nông
nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm gần ñây hoạt ñộng nghiên cứu
khoa học và ứng dụng công nghệ mới ñang dần ñi vào trầm lắng, ít sôi ñộng.
ðể ñẩy mạnh hoạt ñộng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên ñịa
bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết ðại hội 8 Tỉnh ðảng bộ
và Quyết ñịnh số 913 /Qð-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh ban hành Chương
trình Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh An Giang giai ñoạn 20062010 (Chương trình 10).
Nội dung hoạt ñộng khoa học công nghệ phải tập trung vào một số lĩnh vực:
Ứng dụng chuyển giao công nghệ sinh học có chú ý ñến vấn ñề “giống”, công nghệ
sạch, công nghệ thông tin, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ chế biến nông
thủy sản, công nghệ vật liệu xây dựng, công nghệ bảo vệ môi trường. ðặc biệt, chú
trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh khi hội nhập kinh
tế quốc tế.
Xây dựng ðề án hỗ trợ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc tế cho các doanh nghiệp, các ñơn vị sự nghiệp trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2006 2010. Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu và ñề xuất cách thức tổ chức thực hiện
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ñể tiết kiệm tối ña chi phí.
Sở Khoa học và Công nghệ và các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở nhanh chóng xây
dựng ñề án chuyển ñổi cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị ñịnh số
115/2005/Nð-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, bắt ñầu thực hiện từ kế hoạch năm
2007.
2. Hàng năm, các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố, nhất là các cơ
quan chuyên môn của UBND tỉnh như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thủy sản, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Công nghiệp, Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Giáo dục
và ðào tạo, Sở Kế hoạch và ðầu tư nghiên cứu, ñề xuất với Sở Khoa học và Công

