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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng  3  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội doanh nghiệp huyện Tam Dương. 

 

UBND huyện nhận được Văn bản số 129/SKHCN - QLCN&TTCN ngày 
10/3/2021 của Sở Công thương về việc triển khai thực Quyết định số 118/QĐ-
TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình 
đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (sao gửi kèm theo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, 
UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và định 
hướng sản xuất tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của ngành triển 
khai trên địa bàn, đăng ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án theo nội 
dung của Quyết định số 118/QĐ-TTg gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, 
trong đó cần tập trung vào những vấn đề cấp thiết của huyện như sau: 

1. Về nông nghiệp: Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tự động 
hóa vào sản xuất nông nghiệp và vào các mô hình canh tác nông nghiệp thông 
minh trong các lĩnh vực công nghệ cơ khí nông nghiệp; công nghệ sau thu hoạch 
và chế biến sản phẩm nông nghiệp; cải tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng 
suất, chất lượng cao và cạnh tranh được với giống nhập khẩu; nâng cao công 
nghệ tạo giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và kiểm soát dịch bệnh ở quy mô 
lớn. 

2. Về công nghiệp: 

- Nghiên cứu, đề xuất những lĩnh vực sản xuất sản phẩm trọng điểm, sản 
phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao 
trên thị trường thực hiện đổi mới công nghệ. 

- Đổi mới công nghệ phục vụ việc duy trì, phát triển các thế mạnh của các 
ngành nghề, làng nghề truyền thống. 

- Tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất 
sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ để tạo ra các sản phẩm có sức 
tiêu thụ lớn, chiếm lĩnh thị trường trong huyện, tỉnh và trong nước. 

- Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: Sử dụng công nghệ cao, công 
nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và công nghệ thân thiện với môi trường; áp dụng 
các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất để đáp ứng yêu cầu 
thị trường trong môi trường cạnh tranh và toàn cầu hóa hiện nay. Trong đó cần 



tập trung vào 2 nội dung cơ bản là đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình sản 
xuất. 

 Đề nghị các đơn vị biết triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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