UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1929 /QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt bổ sung kết quả tuyển chọn tổ chức,
cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,
bắt đầu từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương số 47/2019/QH13 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN;
Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ- UBND ngày 05/11/2018 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ
KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
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;
Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Biên bản số 01.1/2021/BB-HĐKHCN ngày 31/3/2021 của Hội đồng
Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm
vụ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc và các biên bản thẩm định kinh phí, thẩm định hồ sơ có liên quan;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 42/TTr- SKHCN
ngày 5/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu từ năm 2021 trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:
1. Tổng số nhiệm vụ: 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ.
2. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiên quy trình sản xuất và chế biến cây
dược liệu giảo cổ lam 5 lá và cà gai leo ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra
dòng sản phẩm dược liệu có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Tổng kinh phí: 1.931.000.000đ (Một tỷ, chín trăm ba mốt triệu đồng
chẵn). Trong đó:
- Kinh phí cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh:
1.500.000.000đ (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
- Kinh phí từ nguồn vốn hợp pháp khác: 431.000.000đ (Bốn trăm ba mốt
triệu đồng chẵn) - do đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm huy động, sử dụng và báo
cáo theo quy định.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Hội đồng
Khoa học và Công nghệ tỉnh) chịu trách nhiệm:
1.1. Đôn đốc, hướng dẫn chủ nhiệm và cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học
và công nghệ triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt theo đúng trình tự,
thủ tục, quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo về quy mô, đúng tiến độ,
chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực.
1.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ nhiệm, cơ quan chủ trì nhiệm vụ
KH&CN sử dụng kinh phí được phê duyệt đúng mục đích; cấp phát, thanh quyết
toán kinh phí theo các quy định của pháp luật hiện hành.
1.3. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền loại bỏ hoặc cho dừng triển khai
thực hiện những nội dung của nhiệm vụ khoa học trùng lặp với những nhiệm vụ
KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang triển khai thực hiện ở địa
phương; thiếu tính khả thi, không đem lại hiệu quả về khoa học, kinh tế - xã hội
và thực tiễn.
2. Các tổ chức, cá nhân được lựa chọn địa điểm tham gia triển khai thực
nghiệm nằm trong khuôn khổ của nhiệm vụ khoa học có trách nhiệm phối hợp
chặt chẽ, tiếp nhận bàn giao, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các kết quả
nghiên cứu, ứng dụng (sản phẩm KH&CN/tài sản có liên quan) theo quy định
hiện hành của Nhà nước sau khi nhiệm vụ khoa học kết thúc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và
Công nghệ, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan và các chủ nhiệm, cơ quan chủ trì thực hiện có tên tại Điều 1 căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch (b/c);
- Các PCT;
- CPVP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,VX2.
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PHỤ LỤC. DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày
/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
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Tên đề tài

Nghiên cứu
hoàn thiên quy
trình sản xuất
và chế biến
cây dược liệu
giảo cổ lam 5
lá và cà gai leo
ứng dụng công
nghệ cao nhằm
tạo ra dòng sản
phẩm dược
liệu có giá trị
kinh tế cao tại
tỉnh Vĩnh
Phúc. Mã số:
35/ĐTKHVP/
2021-2024.

Kinh phí thực hiện (Triệu đồng)
Cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh

Chủ
nhiệm/Tổ
chức chủ
trì thực
hiện

Nội dung chính, quy mô,
địa điểm

Chủ
nhiệm:
ThS.
Nguyễn Thị
Kim Liên.
Tổ chức
chủ trì:
Trung tâm
Ứng dụng
Tiến bộ
KH&CN
tỉnh Vĩnh
Phúc.

1. Nội dung chính:
Nội dung 1: Nghiên cứu
tổng quan tình hình sản
xuất, chế biến cây dược
liệu giảo cổ lam 5 lá, cà gai
leo và việc ứng dụng công
nghệ cao vào sản xuất dược
liệu nói chung.
Nội dung 2: Hoàn thiện
quy trình kỹ thuật nhân
giống cây dược liệu giảo cổ
lam 5 lá và cà gai leo bằng
công nghệ khí canh.
Nội dung 3: Xây dựng mô
hình sản xuất, thu hái và sơ
chế cây dược liệu cà gai
leo và giảo cổ lam 5 lá tại
thực địa theo tiêu chuẩn
GACP-WHO.
Nội dung 4: Xây dựng quy
trình kỹ thuật chế biến các
sản phẩm từ cây dược liệu
cà gai leo và giảo cổ lam 5
lá.
Nội dung 5: Hoàn thiện
thủ tục pháp lý để thương
mại hóa đối với sản phẩm

Sản phẩm
dự kiến

- Báo cáo
tổng hợp
kết quả
nghiên
cứu;
- Báo cáo
tóm tắt kết
quả nghiên
cứu;
- Báo cáo
số liệu kết
quả điều
tra lựa
chọn địa
điểm triển
khai mô
hình;
- Báo cáo
chuyên
môn về kết
quả xây
dựng mô
hình, ứng
dụng quy
trình kỹ
thuật trồng
dược liệu

Thời gian
thực hiện Tổng
(BĐ-KT)
số

Tổng
số

Cấp
năm
2021

Cấp
năm
2022

Cấp
năm
2023

Phương thức
khoán chi từng

phần
Khoán
chi

Không
khoán
chi

Từ
nguồn
vốn
hợp
pháp
khác

431

36 tháng
(07/2021
06/2024)

1.931

1.500

600

850

50

940.405

559.595

Do Tổ
chức
chủ trì
chịu
trách
nhiệm
huy
động,
sử
dụng
và
quyết
toán
theo
quy
định.

Ghi
chú

Chi tiết
nội
dung,
quy mô,
kinh
phí, sản
phẩm,
tổ chức
phối
hợp
chính..
xem
thuyết
minh
và hồ
sơ đã
được
thẩm
định.

chức năng từ cây dược liệu
cà gai leo và giảo cổ lam 5
lá.
Nội dung 6: Đánh giá hiệu
quả kinh tế, xã hội, môi
trường sinh thái của việc
nghiên cứu hoàn thiên quy
trình sản xuất và chế biến
cây dược liệu giảo cổ lam 5
lá và cà gai leo ứng dụng
công nghệ cao nhằm tạo ra
dòng sản phẩm dược liệu
có giá trị kinh tế cao .
Nội dung 7: Hội thảo khoa
học, tuyên truyền, giới
thiệu sản phẩm và đánh giá
đề xuất giải pháp nhân rộng
kết quả nghiên cứu.
2. Quy mô, địa điểm: 1.
Mô hình nhân giống cây
dược liệu cà gai leo và giảo
cổ lam 5 lá: Quy mô 50m2
hệ thống khí canh và 500
m2 vườn ươm cây con để
sản xuất: 40.000 cây giống
giảo cổ lam đảm bảo tiêu
chuẩn cây cao 10- 15cm,
không sâu bệnh, rễ trắng,
khỏe mạnh; 20.000 cây cà
gai leo đảm bảo tiêu chuẩn
cây cao 20-25cm; không
sâu bệnh, rễ trắng, khỏe
mạnh. Địa điểm thực hiện:
Trung tâm ứng dụng tiến bộ
KH&CN Vĩnh Phúc.
2. Mô hình sản xuất, thu
hái, sơ chế cây dược liệu

giảo cổ
lam 5 lá và
cà gai leo.
- 02 Quy
trình kỹ
thuật nhân
giống cây
dược liệu
giảo cổ
lam 5 lá và
cà gai leo
bằng công
nghệ khí
canh.
- 01 Quy
trình kỹ
thuật trồng,
thu hái và
chế biến
sản phẩm
từ cây
dược liệu
cà gai leo
và giảo cổ
lam 5 lá
đạt chuẩn
GACPWHO.
- 1.000 hộp
trà, quy
cách 12 gói
trà túi lọc3,5g/hộp
(trong đó
500 hộp trà
cà gai leo,
và 500 hộp
trà giảo cổ

cà gai leo và giảo cổ lam 5
lá theo GACP-WHO: Quy
mô 1ha (10.000m2), trong
đó 0,5 ha (5.000m2) trồng
cây giảo cổ lam, dự kiến
năng suất thu được 12 tấn
khô/ha; 0,5 ha (5.000m2)
trồng cây cà gai leo, dự
kiến năng suất thu được 15
tấn khô/ha. Địa điểm thực
hiện: Tại huyện Tam Đảo
và Lập Thạch tỉnh Vĩnh
Phúc.
3. Mô hình chế biến cây
dược liệu cà gai leo và giảo
cổ lam 5 lá: Chế biến thử
nghiệm 1.000 hộp trà túi
lọc, quy cách 12 gói
3,5g/hộp (trong đó 500 hộp
trà cà gai leo, và 500 hộp
trà giảo cổ lam 5 lá); Chế
biến thử nghiệm 100 chai
cao 25% thủy phần, quy
cách đóng lọ thủy tinh
100g/lọ, (trong đó 50 chai
cao cà gai leo và 50 chai
giảo cổ lam 5 lá); Chế biến
thử nghiệm 200 lọ nano,
quy cách đóng lọ thủy tinh
50g/lọ (trong đó 100 lọ
nano cà gai leo và 100 lọ
nano giảo cổ lam 5 lá). Địa
điểm thực hiện: Trung tâm
ứng dụng tiến bộ KH&CN
Vĩnh Phúc và các đơn vị
phối hợp, thuê gia công
tách chiết.

lam 5 lá);
- 100 chai
cao 25%
thủy phần,
quy cách
đóng lọ
thủy tinh
100g/lọ,
(trong đó
50 chai cao
cà gai leo
và 50 chai
cao giảo cổ
lam 5 lá);
- 200 lọ
nano, quy
cách đóng
lọ thủy tinh
50g/lọ
(trong đó
100 lọ
nano cà gai
leo và 100
lọ nano
giảo cổ
lam 5 lá).
- Hồ sơ
pháp lý để
thương mại
hóa đối với
các loại
sản phẩm;
Tài liệu
Hội thảo,
hướng dẫn
(nếu có)
- 01 Bài báo
khoa ho ̣c.

