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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ  
 

Số:           /TB-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày           tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc dừng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học  

và công nghệ để thực hiện trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2021 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài tỉnh. 
 

Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SKHCN ngày 12/10/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đề xuất, đặt hàng cấp tỉnh để tuyển chọn, giao trực tiếp thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu từ năm 2021. 

Ngày 16/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 

227/TB-SKHCN để tuyển chọn các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện 

các nhiệm vụ KH&CN năm 2021. Đến nay, có một số nhiệm vụ KH&CN chưa 

tuyển chọn, giao trực tiếp được tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện theo quy định. 

Tuy nhiên, các nhiệm vụ này do đơn vị đề xuất/đề xuất đặt hàng chưa sẵn 

sàng thực hiện/ứng dụng kết quả vào thực tiễn, nhiệm vụ chưa đầy đủ cơ sở thực 

hiện hoặc chưa đủ điều kiện theo tiêu chí đánh giá của Hội đồng Tư vấn tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh bắt đầu từ năm 2021 và thực tế trong giai đoạn hiện nay. 

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc quyết định dừng tuyển chọn, giao 

trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện trên địa bàn tỉnh, bắt đầu 

từ năm 2021 đối với các nhiệm vụ KH&CN, ghi tại Phụ lục 1 kèm theo Thông 

báo này. 

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Cổng TTĐT-Sở KHCN (đăng TB); 

- Lưu: VT, QLKH. 

          (BĐT-10B) 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 



 

 2 

Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số                   /TB-SKHCN  ngày               tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức đề 

xuất, đặt 

hàng 

Đinh hướng mục tiêu 
Nội dung chính, quy mô, 

địa điểm dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Kết quả (sản phẩm) 

dự kiến 

Lý do dừng 

thông báo 

I Đề tài KH&CN      

1 

Nghiên cứu 

thực trạng và 

giải pháp bảo 

tồn, phát huy 

giá trị của di 

sản Hán Nôm 

trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Ban Quản 

lý di tích 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Qua việc nghiên cứu điều tra, 

đánh giá tổng quan về trữ 

lượng nguồn di sản Hán Nôm, 

kết hợp với việc phân tích làm 

rõ vấn đề lý luận và thực tiễn 

của loại hình tài liệu này, đề tài 

sẽ đánh giá thực trạng và trên 

cơ sở đó đề ra những giải pháp 

thiết thực nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác sưu tầm, lưu trữ, 

bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa nói chung và di 

sản Hán Nôm nói riêng trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu được ứng 

dụng/chuyển giao vào thực tế 

và nhân rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng 

quan lý luận về di sản Hán nôm, 

trữ lượng nguồn di sản Hán Nôm 

và tầm quan trọng, sự cần thiết 

của việc sưu tầm, thu thập di sản 

Hán Nôm. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng 

công tác nghiên cứu, sưu tầm và 

quản lý trữ lượng nguồn di sản 

Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung 3: Đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

trữ lượng, bảo tồn, phát huy giá trị 

của di sản Hán nôm trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

16 tháng 

2.1. Báo cáo tổng hợp 

kết quả nghiên cứu; 

Báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu;  

2.2. Báo cáo phân tích 

xử lý số liệu. 

2.3. Các báo cáo 

chuyên môn (tổng 

quan; thực trạng; kiến 

nghị, giải pháp). 

2.4. Các tư liệu, hình 

ảnh có liên quan. 

Hội đồng Tư vấn 

tuyển chọn, giao 

trực tiếp theo 

lĩnh vực không 

đồng ý kiến nghị 

thực hiện  và 

hiện nay UBND 

tỉnh đã đồng ý 

chủ trương giao 

cho Sở Văn hóa, 

Thể thao và du 

lịch thực hiện Đề 

án: "Phiên âm, 

dịch nghĩa, bảo 

quản và phát huy 

nguồn tư liệu Há 

nôm tại Thư viện 

tỉnh Vĩnh Phúc" 

2 

Nghiên cứu 

thực trạng và 

giải pháp ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin trong 

công tác 

Ban Tổ 

chức Tỉnh 

ủy Vĩnh 

Phúc. 

 

Qua nghiên cứu về thực trạng 

và giải pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác 

chính sách cán bộ trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 

2017 đến 31/12/2020 làm cơ 

sở lý luận, báo cáo khả thi cho 

Nội dung1: Nghiên cứu tông 

quan lý luận về ứng dụng phần 

mềm công nghệ thông tin chuyên 

ngành có  liên quan đến công tác 

chính sách cán bộ và sự cần thiết 

phải ứng dụng phần mềm trong 

công tác tổ chức cán bộ trên địa 

12 tháng 

2.1. Báo cáo tổng hợp 

kết quả nghiên cứu; 

Báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu;  

2.2. Báo cáo phân tích 

xử lý số liệu. 

Không có hồ sơ 

nào đăng ký lần 

1 và đề tài có 

tính đặc thù liên 

quan đến công 

tác tổ chức cán 

bộ nên không 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số                   /TB-SKHCN  ngày               tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức đề 

xuất, đặt 

hàng 

Đinh hướng mục tiêu 
Nội dung chính, quy mô, 

địa điểm dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Kết quả (sản phẩm) 

dự kiến 

Lý do dừng 

thông báo 

chính sách 

cán bộ trên 

địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

việc tham mưu, đề xuất xây 

dựng dự án, chính sách về ứng 

dụng phân mềm chuyên ngành 

trong công tác chính sách cán 

bộ giúp cho việc cập nhập, lưu 

trữ, tra cứu, kiếm tra, giám sát, 

tác nghiệp cũng như thông tin 

tổng quan về công tác chính 

sách cán bộ được thuận tiện, 

dễ dàng, chính xác và khoa 

học hơn, giảm đáng kế các 

khâu không cần thiết. 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng 

của việc ứng dụng cầng nghệ 

thông tin chuvên ngành có tính 

liên quan đến công tác chính sách 

cán bộ trên  địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn từ 2017 - 

31/12/2020. 

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp 

về xây dựng ứng dụng chuyên 

ngành trong công tác chính sách 

cán bộ trên địa bàn đoạn 2021-

2025. 

2.3. Các báo cáo 

chuyên môn (tổng 

quan; thực trạng; kiến 

nghị, giải pháp). 

2.4. Các tư liệu khác 

có liên quan. 

tiếp tục tổ chức 

thông báo tuyển 

chọn lần 2. 

II Dự án SXTN       

1 

Ứng dụng 

thử nghiệm 

kết quả 

nghiên cứu 

khoa học 

trong sản 

xuất khoai 

tây giống và 

khoai tây 

thương phẩm 

theo chuỗi 

liên kết giá trị 

Trung tâm 

ứng dụng 

tiến bộ 

KH&CN 

Vĩnh Phúc 

phối hợp 

với Viện 

Sinh học 

nông nghiệp 

– Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

- Ứng dụng thử nghiệm thành 

công  kết quả của các nhiệm vụ 

KH&CN mã số KC.04.02/06-

10; mã số: 100/ĐTKHVP-2017 

- 58/ĐTKHVP-2018; mã số: 

83/ĐTKHVP/2018-2019 và 

Quyết định số 62896/QĐ-

SHTT ngày 11/11/2013 của 

Cục Sở hữu trí tuệ; Quyết định 

số 245/CLT-BNN ngày 

30/7/2019 của Bộ NN&PTNT 

trong sản xuất khoai tây giống 

Nội dung 1: Đánh giá tổng quan 

tình hình và sự cần thiết phải ứng 

dụng thử nghiệm kết quả nghiên 

cứu khoa học trong sản xuất khoai 

tây giống và khoai tây thương 

phẩm theo chuỗi liên kết giá trị 

sản xuất tại tỉnh  Vĩnh Phúc.  

Nội dung 2: Tham quan, học tập 

kinh nghiệm công nghệ sản xuất 

giống khoai tây sạch bệnh bằng 

công nghệ khí canh và mô hình sản 

xuất khoai tây thương phẩm theo 

28 tháng 

2.1. Báo cáo tổng hợp 

kết quả; Báo cáo tóm 

tắt kết quả;  

2.2. Báo cáo phân tích 

xử lý số liệu. 

2.3. Các báo cáo 

chuyên môn có liên 

quan. 

2.4. Quy trình công 

nghệ sản xuất khoai 

tây giống (gồm: 1- 

Hội đồng Tư vấn 

tuyển chọn, giao 

trực tiếp theo 

lĩnh vực không 

đồng ý kiến nghị 

thực hiện. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số                   /TB-SKHCN  ngày               tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức đề 

xuất, đặt 

hàng 

Đinh hướng mục tiêu 
Nội dung chính, quy mô, 

địa điểm dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Kết quả (sản phẩm) 

dự kiến 

Lý do dừng 

thông báo 

sản xuất tại 

tỉnh  Vĩnh 

Phúc.  

Nam. sạch bệnh tại chỗ, đồng thời 

hoàn thiện quy trình sản xuất 

thương phẩm hình thành vùng 

sản xuất nguyên liệu bền vững 

cho doanh nghiệp chế biến, từ 

đó nâng cao hiệu quả sản xuất 

khoai tây tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu được ứng 

dụng/chuyển giao vào thực tế 

và phát triển tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

chuỗi giá trị tại: TP Hà Nội, tỉnh 

Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh. 

Nội dung 3: Tiếp nhận quy trình 

công nghệ tiên tiến trong sản xuất 

khoai tây giống sạch bệnh (từ cấp 

siêu nguyên chủng đến cấp xác 

nhận) tại chỗ:  

1- Quy trình sản xuất củ giống 

siêu nguyên chủng trong nhà màn 

cách ly 

2- Quy trình sản xuất củ giống 

nguyên chủng trên vùng cách ly 

3- Quy trình sản xuất củ giống 

xác nhận trên vùng cách ly 

4- Quy trình thanh lọc, duy trì 

cấp giống nguyên chủng và xác 

nhận trên đồng ruộng. 

Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình 

sản xuất khoai tây thương phẩm 

theo hướng VietGap 

Nội dung 5: Xây dựng các mô 

hình sản xuất khoai tây giống và 

khoai tây thương phẩm. 

* Mô hình 1: Nhân giống 

bằng công nghệ khí canh. Địa 

điểm triển khai: Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ KHCN hoặc 01 Hợp 

Quy trình sản xuất củ 

giống siêu nguyên 

chủng trong nhà 

màng; 2- Quy trình 

sản xuất củ giống 

nguyên chủng trên 

vùng cách ly; 3- Quy 

trình sản xuất củ 

giống xác nhận trên 

vùng cách ly; 4- Quy 

trình thanh lọc đồng 

ruộng, duy trì cấp 

giống nguyên chủng 

và xác nhận trên đồng 

ruộng) đảm bảo cây 

sinh trưởng, phát triển 

khỏe, sạch bệnh - Hệ 

số nhân ngọn đạt 20 

lần/mẫu; củ giống siêu 

nguyên chủng: số 

củ/cây đạt từ 15 – 20 

củ, khối lượng trung 

bình củ đạt 3g; củ 

giống nguyên chủng 

và xác nhận đạt khối 

lượng trung bình từ 40 

– 60g; chất lượng củ 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số                   /TB-SKHCN  ngày               tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức đề 

xuất, đặt 

hàng 

Đinh hướng mục tiêu 
Nội dung chính, quy mô, 

địa điểm dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Kết quả (sản phẩm) 

dự kiến 

Lý do dừng 

thông báo 

tác xã trong tỉnh. Quy mô xây 

dựng: 800m2 nhà khí canh. 

* Mô hình 2: Sản xuất củ 

giống nguyên chủng. Địa điểm 

triển khai: Chọn 01 hợp tác xã 

trong tỉnh. Quy mô xây dựng: 05 

ha. 

* Mô hình 3: Sản xuất củ 

giống xác nhận. Địa điểm triển 

khai: Các hợp tác xã sản xuất nằm 

trong vùng quy hoạch rau an toàn 

của tỉnh. Quy mô xây dựng: 30 

ha/2 vụ. 

* Mô hình 4: Sản xuất củ 

thương phẩm. Địa điểm triển khai: 

các vùng sản xuất khoai tây tập 

trung của tỉnh. Quy mô xây dựng: 

100 ha/2 vụ. 

Nội dung 5: Đào tạo - tập huấn:  
- Đào tạo được 10 cán bộ kỹ 

thuật tiếp nhận và có thể chủ động 

chuyển giao được công nghệ sản 

xuất, thu hoạch và bảo quản 

giống. Hình thành đội ngũ kỹ 

thuật tại các vùng dự án. 

- Tập huấn cho khoảng 100 

lượt người tham gia sản xuất 

giống đạt tiêu chuẩn 

ngành QCVN 01-52: 

2011/TTBNNPTNT.  

2.5. Quy trình sản 

xuất và bảo quản tạm 

thời củ thương phẩm 

có năng suất đạt tối 

thiểu 18 tấn/ha; Tỷ lệ 

củ đạt tiêu chuẩn của 

nhà máy > 80%; Kích 

thước củ đạt tối thiểu 

4,8cm; Củ không xanh 

vỏ, không nứt, không 

thối, không rỗng ruột. 

2.6. Nhà khí canh 

nhân giống cây và sản 

xuất củ giống khoai 

tây 800m2 (có hệ 

thống làm mát không 

khí, lưới cắt nắng, vận 

hành cấp dinh dưỡng 

tự động, hệ số nhân 

giống cao gấp 3 - 4 

lần so với nuôi cấy 

mô, năng suất củ đạt 

15 - 20 củ/cây. Sản 

xuất được 500.000 củ 



 

 6 

Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số                   /TB-SKHCN  ngày               tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức đề 

xuất, đặt 

hàng 

Đinh hướng mục tiêu 
Nội dung chính, quy mô, 

địa điểm dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Kết quả (sản phẩm) 

dự kiến 

Lý do dừng 

thông báo 

giống nắm chắc kỹ thuật trong sản 

xuất, thu hoạch cũng như bảo 

quản sản phẩm.  

siêu nguyên chủng (củ 

bi) sạch bệnh đến khi 

dự án kết thúc, chất 

lượng củ giống đảm 

bảo chất lượng theo 

tiêu chuẩn QCVN 01-

52: 2011/TTBNNPTNT) 

2.7. Mô hình sản xuất 

củ giống khoai tây 

nguyên chủng vùng 

cách ly có quy mô 05 

ha, năng suất củ giống 

nguyên chủng đạt tối 

thiểu 10 tấn/ha (sản 

lượng đạt tương ứng 

tối thiểu 50 tấn trong 2 

vụ),  

2.8. Mô hình sản xuất 

củ giống khoai tây xác 

nhận có quy mô 30 ha, 

năng suất củ giống 

xác nhận đạt tối thiểu 

12 tấn/ha (tức sản 

lượng đạt tương ứng 

tối thiểu 360 tấn),  

2.9. Mô hình sản xuất 

củ thương phẩm, có 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số                   /TB-SKHCN  ngày               tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

Nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức đề 

xuất, đặt 

hàng 

Đinh hướng mục tiêu 
Nội dung chính, quy mô, 

địa điểm dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Kết quả (sản phẩm) 

dự kiến 

Lý do dừng 

thông báo 

quy mô 100 ha, năng 

suất củ giống xác 

nhận đạt tối thiểu 18 

tấn/ha (tức sản lượng 

đạt tương ứng tối 

thiểu 1.800 tấn),  

2.10. 10 kỹ thuật viên 

được đào tạo chủ động 

công nghệ trong sản 

xuất củ giống. 

2.11. 100 người dân 

được tập huấn nâng 

cao khả năng thâm 

canh sản xuất giống 

khoai tây, sản xuất 

khoai thương phẩm 

đạt hiệu quả cao. 
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