
ƯBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỜ KHOA HỌC VẢ CỐNG NGHỆ Độc lậ p -T ự  do-H ạnh phúc

Số: 99/SKHCN-QLKHCNCS 
V/v đăng tải thông tin đánh giá nhiệm 
vụ khoa học công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước, trên trang thông tin 
điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ 

* Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học Vĩnh Phúc.

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/03/2015 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định két quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đề ngày 19/12/2018 của 
Công ty TNHH nấm Phùng Gia.

1
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc giao Trung tâm Thông tin khoa học 

công nghệ và Tin học Vĩnh Phúc đăng tải thông tin về việc đánh giá nhiệm vụ 
khoa học công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, trên trang thông tin 
điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc như sau:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ
a.Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, úng dụng nuôi trồng thử nghiệm nấm ăn

* #• 
công nghệ cao quy mô công nghiệp tại Công ty TNHH nâm Phùng Gia

b. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Đề tài khoa học và phát triển công 
nghệ của doanh nghiệp, không sử dụng ngân sách nhà nước

c. Lĩnh vực ứng dụng: Sản xuất nấm ăn công nghệ cao quy mô công 
nghiệp

d. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá

*Tên tổ chức đề nghị: Công ty TNHH nấm Phùng Gia

*Địa chỉ: Thôn ngoại trạch, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh
Phúc

* Những tác động chính của nhiệm vụ

- Nghiên cứụ đặc điểm sinh vật học của nấm đùi gà.

- Nghiên cứu về sự sinh trưởng và hình thành quả thể nấm trên nguyên liệu 
nuôi trồng.

- Nghiên cứu giá trị và thị trường tiêu thụ của nấm ăn.



- Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm đùi gà quy mô công 
nghiệp.

- Sản xuất thử nghiệm nấm đùi gà trên các loại cơ chất: mùn cưa, lõi ngô, 
được trồng trên chai nhựa trong môi trường điều hòa không khí để đảm bảo 
nhiệt độ, độ ẩm.

- Theo dõi khả năng sinh trưởng phát triển của nấm trên từng loại nguyên 
liệu nuôi trồng và môi trường nhiệt độ, độ ẩm.

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá

* Thời gian: Trong tháng 04/2019

* Địa điểm: Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- GĐ,các PGĐ sở;
- Lưu: VT, QLKHCNCS
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Ịĩm Quang Nguyên
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