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BÁO CÁO 
Về việc lấy ý kiến thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015 
–––––––––––––––– 

 

Thực hiện công văn số số 10788/UBND-CNN ngày 14/11/2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và 
Công nghệ vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII; 

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/12/2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng 
Nai chủ trì tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ngành địa phương về việc thống 
nhất các nội dung trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị 
KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015. 

Đồng chí Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì 
cuộc họp; tham gia dự họp gồm có: Ông Nguyễn Văn Chung, Phó trưởng Phòng 
PA83, Công an tỉnh Đồng Nai; Ông Trần Văn Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh 
sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Đồng Nai; Ông Đỗ Văn Thủy, đại diện Sở Tài 
chính; Ông Trịnh Bửu Chuẩn, đại diện Đài PTTH Đồng Nai, Ông Đặng Thái 
Thi, đại diện Hội Nông dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thống 
nhất (Đính kèm); đại diện UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên 
Hòa và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Vắng: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Ban Quản lý 
các KCN; Điện lực Đồng Nai; huyện Tân Phú (có báo cáo). 

Sau khi nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tóm tắt một số 
nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Khoa học và Công 
nghệ vùng Đông Nam Bộ và chuỗi các sự kiện đi kèm tại Đồng Nai; đại diện các 
Sở, ngành, địa phương đã phát biểu ý kiến và đi đến thống nhất một số nội dung 
như sau: 

1/ Cơ bản hoàn toàn thống nhất với các nội dung trong kế hoạch mà Sở 
Khoa học và Công nghệ đã dự thảo; đồng thời đánh giá tầm quan trọng của Hội 
nghị Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam Bộ và chuỗi các sự kiện đi kèm 



được tổ chức tại Đồng Nai thể hiện vị thế, uy tín và sự đánh giá cao của Bộ 
Khoa học và Công nghệ đối với tỉnh Đồng Nai; ngoài ra đây còn được coi là một 
sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. 

2/ Đề Sở Khoa học và Công nghệ sớm hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch trình 
UBND tỉnh phê duyệt để các Sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai các nội dung 
liên quan do thời gian từ nay tới thời điểm tổ chức các sự kiện không còn nhiều; 

3/ Ngoài ra, có một số ý kiến góp ý và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số 
nội dung như sau: 

- Công an tỉnh đề nghị Ban soạn thảo kế hoạch chỉnh sửa một số lỗi do sai 
sót đánh máy; về nội dung liên quan đến lĩnh vực của công an tỉnh đề nghị chỉ 
ghi ngắn gọn theo hai ý chính là: "Chủ trì phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy 
Chữa cháy bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức các sự kiện tại Biên 
Hòa và Cẩm Mỹ; và Bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến quốc lộ, 
tỉnh lộ từ Biên Hòa đến huyện Cẩm Mỹ trong ngày Hội nghị giao ban; Bố trí xe 
cảnh sát giao thông dẫn đường đoàn xe lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh và đại biểu, 
xuất phát lúc 06 giờ 00 ngày 25/3/2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Căn cứ 
vào nội dung trên Công an tỉnh sẽ chủ động xây dựng kế hoạch gửi Sở Khoa học 
và Công nghệ và triển khai tới các lực lượng liên quan của ngành; 

- Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đề nghị chỉnh sửa, cập nhật tên của 
ngành cho đúng với quy định hiện nay; đồng thời ý kiến ngoài việc bảo đảm công 
tác Phòng cháy chữa cháy tại Techmart Đồng Nai 2015 thì cần bổ sung thêm công 
tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại các điểm tổ chức Lễ trao thưởng phong 
trào Hội thi, Hội nghị giao ban chính, Ngày hội ruộng đồng tại Cẩm Mỹ và các sự 
kiện liên quan khác vì số lượng đại biểu, nông dân về dự các sự kiện tập trung 
đông, đặc biệt có nhiều đồng chí là lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo địa phương 
tham dự nên việc bảo đảm Phòng cháy chữa cháy phải được bảo đảm và kiểm tra 
trước tại tất cả những địa điểm diễn ra các sự kiện; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản bên cạnh việc thống 
nhất dự thảo Kế hoạch, Sở còn đề nghị bổ sung nội dung: tổ chức tham gia các 
gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh đề nghị phân bổ tăng thêm từ 10 lên 12 gian để tỉnh 
Hội tổ chức cho hội nông dân 11 huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa tham gia tại 
Techmart Đồng Nai 2015; 



- Sở Tài chính thống nhất sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công 
nghệ đã cân đối cho Sở trong năm 2015 và thẩm định kinh phí tổ chức sự kiện 
sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch.  

- Huyện Trảng Bom đề nghị Ban Tổ chức cần sớm có hướng dẫn cụ thể 
cho đơn vị tham gia trưng bày những sản phẩm đặc trưng phù hợp tại Techmart 
Đồng Nai 2015... 

Toàn bộ các ý kiến trên của các sở, ngành, địa phương đã được Sở Khoa 
học và Công nghệ ghi nhận, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch 
trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày và đã được các Sở, ngành, 
địa phương cùng thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch. 

Trên đây báo cáo kết quả lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương thống 
nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ vùng 
Đông Nam Bộ lần XIII năm 2015 tại Đồng Nai. Sở Khoa học và Công nghệ 
kính báo cáo UBND tỉnh. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 
- Các thành viên dự họp;                                            
- Lưu: VT, VP. 
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