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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 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

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

 Kính gửi: - Các đơn vị đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021. 

        - Các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ 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 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. 

Để tuyển chọn, giao trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực 

hiện các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021 đảm bảo theo quy 

định. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

1. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực 

tiếp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu từ năm 2021 (Chi tiết tại 

Phụ lục 1 và 2 kèm theo thông báo). 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (các Mẫu biểu được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn 

mục Mẫu biểu hành chính), bao gồm:  

a) Văn bản đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON-

VP); 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức chủ trì (áp dụng đối với các tổ chức chủ trì không phải là cơ quan nhà 

http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/MauBieu/Pages/mau-bieu.aspx
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nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội). 

c) Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN-VP hoặc Biểu B1-2b-

TMĐTXH-VP); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDASX-VP). 

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC-VP); 

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý 

nhân sự (Biểu B1-4-LLCN-VP); 

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài 

(Biểu B1-4-LLCN-VP), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia); 

f) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC-VP); 

g) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 

30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ 

sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);  

 h) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các 

cơ quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng vốn đối 

ứng của đơn vị chủ trì). 

 i) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN phải 

có vốn đối ứng (đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng vốn đối ứng của đơn vị 

chủ trì). Cụ thể như sau: 

 - Trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì 

có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ. 

 - Trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn 

góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn 

của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ. 

 - Trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức 

tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực 

của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. 

k) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  

giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc 

đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định 

nhiệm vụ. 

3. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.  

a) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm 11 bộ hồ sơ (01 

bản gốc và 10 bản sao) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ 

tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, 

cỡ chữ 14. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:  

- Tên nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực 

tiếp;  

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;  
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- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, hồ sơ đăng 

ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

về địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc.  

c) Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi 

qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở KH&CN Vĩnh Phúc (trường hợp nộp trực 

tiếp).  

d) Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia 

tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới 

hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. 

Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ 

sơ theo quy định, các tài liệu bổ sung sau thời hạn nộp hồ sơ theo quy định 

không là bộ phận cấu thành của hồ sơ, trừ tài liệu quy định tại Điểm g và Điểm i 

Khoản 2 Điều này. 

đ) Mở, kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển 

chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký 

tuyển chọn, giao trực tiếp, Sở KH&CN có trách nhiệm thành lập tổ để mở, kiểm 

tra đánh giá và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ; đồng thời thông báo cho tổ chức 

nộp hồ sơ đối với hồ sơ không hợp lệ. 

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được nộp đúng thời hạn, chuẩn bị đúng, đủ các biểu 

mẫu và số lượng theo quy định.   

Lưu ý: Tất cả các hồ sơ đăng ký tham gia đều phải thực hiện theo thủ 

tục hành chính được ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 

27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc trân trọng thông báo để các đơn vị 

đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 và các cơ quan, tổ chức trong và 

ngoài tỉnh Vĩnh Phúc biết tham gia đăng ký tuyển chọn. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng TB); 

- Cổng TTĐT Sở KHCN (đăng TB); 

- Lưu: VT, QLKH. 

          (BĐT-42B) 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Nghiên 

cứu, xây 

dựng hệ 

thống 

giám sát 

mạng hỗ 

trợ công 

tác bảo 

đảm an 

toàn 

thông tin 

tại một số 

cơ quan, 

đơn vị, 

doanh 

nghiệp 

của tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

 

Học viện 

Kỹ thuật 

Quân sự. 

Nghiên cứu phát 

triển hệ thống giám 

sát giúp phát hiện 

sớm, cảnh báo và 

ngăn chặn tấn công 

mạng vào hệ thống 

thông tin của một số 

cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp của 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

1. Nội dung chính:  

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực 

trạng 

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống phần mềm 

Nội dung 3: Nghiên cứu thiết kế và triển khai phần 

cứng. 

Nội dung 4: Thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống và ứng 

dụng vào thực tế. 

Nội dung 5: Đánh gái hiệu quả và đề xuất giải pháp 

duy trì hệ thống, nhân rộng kết quả nghiên cứu. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến: 

2. 1. Hệ thống là sản phẩm tích hợp chương trình phần 

mềm và phần cứng đi kèm được ứng dụng tại một số 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, có 

các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

a. Phần mềm 

Bộ phần mềm với các chức năng: 

- Cho phép giám sát, phát hiện tấn công mạng tại 

các cổng kết nối mạng của hệ thống thông tin được 

bảo vệ. 

- Có khả năng lưu trữ, quản lý, khôi phục dữ liệu 

các thư viện chứa dấu hiệu tấn công mạng theo các 

chuẩn của nguồn mã mở.  

- Cho phép tự xây dựng các dấu hiệu tấn công 

mạng theo đặc thù của từng loại mạng trong môi 

18 tháng. 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Do hiện nay các 

giải pháp giám sát 

mạng hỗ trợ công 

tác bảo đảm an toàn 

thông tin đã được 

sử dụng phổ biến (ở 

trong và ngoài 

nước) nên cần tập 

trung vào những 

tính năng mới, khác 

biệt so với giải pháp 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

trường quân đội. 

- Cho phép phát hiện các kết nối mạng với số lượng 

lớn các địa chỉ máy chủ điều khiển mạng máy tính mã 

độc (C&C Server) 

- Có khả năng phân tích và xử lý thông tin đối với 

kết nối mạng có băng thông đến 1Gbps. 

- Cho phép quản lý, vận hành hoạt động của hệ 

thống qua giao diện web. 

b. Phần cứng hỗ trợ: 

- Intel Core i7 

- RAM 8GB up to 64GB 

- HDD 1TB 

- 04 card mạng (01 để quản lý, 01 để cấu hình, 02 để 

thu thập dữ liệu) 

2. 2. Các báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu, 

báo cáo chuyên môn có liên quan và tài liệu hướng dẫn 

kỹ thuật kèm theo.  

đã có, đặc biệt là 

trong việc cập nhật 

các dấu hiệu nhận 

dạng mã độc mới, 

khả năng tự động 

ngăn chặn tấn công 

mạng. 

2. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm nghiên 

cứu, đơn vị ứng 

dụng sản phẩm. 

3. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

2 

Nghiên 

cứu, thiết 

kế, chế 

tạo ống 

nhòm 

Bộ CHQS 

tỉnh Vĩnh 

Phúc, phối 

hợp với 

Viện Vật 

- Nghiên cứu thiết 

kế, chế tạo ống 

nhòm đa kênh cầm 

tay quan sát ngày 

đêm và trộn ảnh 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình có liên 

quan , xây dựng tính năng kỹ chiến thuật cho sản 

phẩm, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, thiết kế 

tổng thể hệ thống, dựng sơ đồ khối sản phẩm. 

15 tháng  Giao trực 

tiếp 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

cầm tay 

quan sát 

ngày đêm 

ứng dụng 

công 

nghệ trộn 

ảnh giữa 

camera 

độ nhạy 

cao với 

ảnh nhiệt 

có tích 

hợp đo xa 

laser ứng 

dụng cho 

lực lượng 

trinh sát, 

đặc 

nhiệm và 

cứu hộ 

cứu nạn 

tại Bộ 

Chỉ huy 

Quân sự 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

lý Kỹ 

thuật/Viện 

KH&CN 

Quân 

sự/Bộ 

Quốc 

phòng 

giữa camera CMOS 

độ nhạy cao với ảnh 

nhiệt ứng dụng cho 

lực lượng trinh sát, 

đặc nhiệm và cứu hộ 

cứu nạn; 

- Làm chủ thiết kế, 

quy trình công nghệ 

gia công, sản xuất, 

lắp ráp, hiệu chỉnh 

sản phẩm, từ đó chủ 

động trong thiết kế 

chế tạo và bảo 

dưỡng sửa chữa 

trong quá trình khai 

thác sử dụng, giảm 

chi phí so với sản 

phẩm nhập ngoại. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng dụng  vào 

thực tế tại Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

 

Nội dung 2: Nghiên cứu, xây dựng thuật toán trộn ảnh 

điện tử giữa kênh camera độ nhạy cao với kênh ảnh 

nhiệt và thiết kế mạch trộn ảnh. 

Nội dung 3: Nghiên cứu, thiết kế quang học, cơ khí, 

điện tử các chi tiết, gia công chế tạo và tống lắp hoàn 

thiện sản phẩm, thử  nghiệm các chỉ tiêu trong phòng 

thí nghiệm. 

Nôi dung 4: Thử nghiệm, đánh giá nghiệm thu sản 

phẩm ứng dụng. 

Nội dung 5: Đề xuất giải pháp duy trì và nhân  rộng 

kết quả nghiên cứu. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1.  Sản phẩm dạng I: Ống nhòm đa kênh cầm tay 

quan sát ngày đêm sử dụng camera độ nhạy cao và ảnh 

nhiệt không làm lạnh có tích hợp tia laser ứng dụng 

cho lực lượng trinh sát, đặc nhiệm và cứu hộ cửu nạn 

có một số tính năng kỹ thuật chính như sau: 

- Cự ly quan sát, phát hiện mục tiêu người ban ngày 

và ban đêm: 2 km 

- Kênh CMOS độ nhạy cao có chức năng lấy nét và 

điều chỉnh độ sáng. 

- Kênh ảnh nhiệt (ngày và đêm) 

- Chức năng trộn ảnh giữa 2 kênh CMOS độ nhạy 

cao và ảnh nhiệt. 

- Kênh đo xa laser: Đo đến 3 km, độ chsinh xác cho 

phép đo ± 0,5m. 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm nghiên 

cứu, đơn vị ứng 

dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

- Có chế độ lưu trữ dữ liệu hình ảnh; 

- Sử dụng nguồn nuôi bằng pin sạc; 

- Khối lượng: <1,6 kg. 

2.2. Sản phẩm dạng II: Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết 

quả nghiên cứu, báo cáo phân tích xử lý số liệu và 

báo cáo chuyên môn có liên quan; Bộ bản vẽ sản 

phậm (Bản vẽ thiết kế, điều kiện kỹ thuật, hướng dẫn 

sử dụng sản phẩm), các biên bản thử nghiệm sản 

phẩm. 

2.3. Sản phẩm dạng III: 01 Bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí có uy tín trong nước. 

3 

Nghiên 

cứu nâng 

cấp và 

ứng dụng 

Phần 

mềm 

Quản lý 

chỉ số 

đồng hồ 

tổng của 

các 

phương 

tiện đo 

xăng, dầu 

Cục Thuế 

tỉnh Vĩnh 

Phúc  

 

Nghiên cứu nâng cấp 

và ứng dụng chuyển 

giao thành công 

phần mềm Quản lý 

chỉ số đồng hồ tổng 

của các phương tiện 

đo xăng, dầu đáp 

ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước về lĩnh vực 

kinh doanh xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; Thực 

hiện phương pháp 

quản lý rủi ro thông 

qua việc đối chiếu 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Đánh giá tổng quan tình hình về phương 

tiện đo xăng, dầu nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói 

riêng; đánh giá các công nghệ hiện có ứng dụng  trong 

công tác quản lý đo lường các phương tiện đo xăng, 

dầu.  

- Nội dung 2: Nghiên cứu nâng cấp, hoàn thiện phần 

mềm đã có để đáp ứng yêu cầu quản lý của tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Nội dung 3: Ứng dụng Phần mềm Quản lý chỉ số 

đồng hồ tổng của các phương tiện đo xăng, dầu tại 

một số cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả mang lại và đề xuất 

giải pháp, kiến nghị duy trì và nhân rộng. 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

chỉ số đồng hồ với 

số liệu khai thuế của 

doanh nghiệp. 

- Cung cấp phần 

mềm cài đặt trên 

thiết bị di động và hỗ 

trợ cho doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu 

trong việc báo cáo, 

tổng hợp dữ liệu và 

lập hồ sơ khai thuế 

hàng tháng/hàng quý 

theo chỉ số đồng hồ 

tổng. 

- Đào tạo, tập huấn 

đội ngũ cán bộ quản 

lý, vận hành ứng 

dụng vào thực tế 

quản lý kinh doanh 

xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

tại Cục Thuế và Chi 

cục Tiêu chuẩn, Đo 

lường, Chất lượng 

tỉnh Vĩnh Phúc, đơn 

vị có liên quan 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1) Phần mềm hoạt động tốt trên môi trường internet, 

trên máy tính và thiết bị di động. 

2.2) 25 cán bộ thuộc Cục Thuế tỉnh, Chi cục Tiêu 

chuẩn, Đo lường, Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc, các cơ 

quan có liên quan và tất cả các doanh nghiệp kinh 

doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đào 

tạo, sử dụng, vận hành thành thạo phần mềm. 

2.3) Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu , 

báo cáo phân tích xử lý số liệu và báo cáo chuyên môn 

có liên quan. 

1. Cần có văn bản 

sự đồng ý của cơ 

quan quản lý Phần 

mềm và công nhận 

kết quả theo QĐ số: 

298/QĐ-KHCN 

ngày 30/07/2018 

của Giám đốc Sở 

KHCN tỉnh Phú 

Thọ; văn bản phối 

hợp thực hiện của 

Cục Thuế và Chi 

cục Tiêu chuẩn, Đo 

lường, Chất lượng 

tỉnh Vĩnh Phúc, 

cam kết bằng văn 

bản của các cơ 

quan, đơn vị phối 

hợp có liên quan. 

2. Các nội dung 

liên quan có thể 

được điều chỉnh 

bởi Hội đồng tư 

vấn và quyết định 

phê duyệt kết quả 

tuyển chọn của cấp 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

có thẩm quyền. 

4 

Nghiên 

cứu hoàn 

thiện quy 

trình sản 

xuất chế 

phẩm 

Probio 

Livest- 1 

để bổ 

sung vào 

thức ăn 

chăn nuôi 

góp phần 

giảm 

thiểu ô 

nhiễm 

môi 

trường và 

phòng 

chống 

dịch bệnh 

cho gia 

súc, gia 

cầm tại 

Trung tâm 

ứng dụng 

tiến bộ 

KH&CN 

Vĩnh 

Phúc. 

 

- Làm chủ quy trình 

sản xuất chế phẩm 

Probio Livest- 1 từ 

giống gốc; 

- Tạo ra dòng sản 

phẩm giúp tăng 

cường sức khoẻ 

đường ruột cho vật 

nuôi nhờ bổ sung các 

loại lợi khuẩn đường 

ruột, gia tăng hiệu 

quả tiêu hoá và hấp 

thụ dinh dưỡng thức 

ăn, giảm mùi hôi 

phân thải gia súc, gia 

cầm đồng thời giúp 

nâng cao hệ miễn 

dịch, phòng ngừa rối 

loạn tiêu hoá, vật 

nuôi lớn nhanh, chắc 

thịt, ngoại hình đẹp. 

- Góp phần giảm 

thiều ô nhiễm môi 

trường và phòng 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về các loại chế 

phẩm dùng trong chăn nuôi nói chung. 

Nội dung 2: Tiếp nhận chuyển giao quy trình sản xuất 

chế phẩm Probio Livest- 1  từ chủng giống gốc. 

Nội dung 3:  Sản xuất thử chế phẩm Probio Livest- 1 

và phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm Probio 

Livest- 1. 

Nội dung 4: Ứng dụng thử nghiệm chế phẩm Probio 

Livest- 1tại các trang trại lợn và trang trại gà trên địa 

bàn Tỉnh Vĩnh Phúc; 

Nội dung 5: Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm 

Probio Livest- 1 từ chủng giống gốc. 

Nội dung 6: Hội thảo, đánh giá và đề xuất giải pháp 

kiến nghị duy trì, nhân rộng  kết quả nghiên cứu. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Chủng gốc chế phẩm Probio Livest- 1. 

2.2. 01 Quy trình sản xuất chế phẩm Probio Livest- 1 

hoàn thiện. 

2.3. 1000 kg chế phẩm Probio Livest- 1. Ứng dụng thử 

nghiệm tại một số trang trại gà và lợn trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu , 

báo cáo phân tích xử lý số liệu và báo cáo chuyên môn 

có liên quan. 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  
1. Cần có cam kết 

bằng văn bản cho 

phép sử dụng của 

chủ sở hữu chế 

phẩm, các địa điểm 

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Vĩnh 

Phúc 

chống dịch bệnh cho 

gia súc gia cầm 

 

2.5. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng/chuyển giao 

vào thực tế và phát triển tại Trung tâm ứng dụng tiến 

bộ KH&CN Vĩnh Phúc. 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

5 

Nghiên 

cứu công 

nghệ và 

thiết bị 

xử lý 

nhanh 

chất thải 

chăn nuôi 

gà bằng 

chế phẩm 

vi sinh - 

enzyme 

chịu nhiệt 

hoạt lực 

cao thành 

nguyên 

liệu an 

toàn cho 

sản xuất 

phân bón 

hữu cơ 

Viện Cơ 

điện Nông 

nghiệp và 

Công nghệ 

sau thu 

hoạch  

+ Tạo được chế 

phẩm hỗn hợp vi 

sinh - enzyme chịu 

nhiệt dạng bột chứa 

hàm lượng các 

enzyme (keratinase, 

lipase, cellulose) ở 

mức cao, trên 

500U/g, mật độ tế 

bào chủng Bacillus 

sp. đạt 108-

109CFU/g ứng dụng 

cho xử lý nhanh chất 

thải chăn nuôi gà của 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Nghiên cứu 

được quy trình công 

nghệ và hệ thống 

thiết bị để xử lý 

nhanh chất thải chăn 

nuôi gà của tỉnh 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình trong và 

ngoài nước có liên quan. 

Nội dung 2: Phân lập, tuyển chọn bộ chủng giống 

Bacillus sp. chịu nhiệt có khả năng sinh tổng hợp các 

enzyme keratinase, lipase, cellulose ở mức độ cao, 

hoạt lực enzyme tổng số đạt trên 500U/ml, hoạt động 

được ở nhiệt độ 60-80oC và ổn định.  

Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình công nghệ nhân 

nuôi và tạo chế phẩm hỗn hợp vi sinh - enzyme chịu 

nhiệt dạng bột  giàu keratinase, lipase, cellulose, hoạt 

lực enzyme tổng số trên 500U/g, mật độ tế bào chủng 

chịu nhiệt đạt 108-109CFU/g. 

Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết 

bị xử lý nhanh chất thải chăn nuôi gà bằng chế phẩm 

vi sinh-enzyme chịu nhiệt trong điều kiện nhiệt độ 60-

800C trong thời gian 5-7 giờ quy mô 5 tấn/mẻ, giảm 

phát thải amoniac 70-80% so với ủ truyền thống. Sản 

phẩm sau xử lý không mùi khó chịu, không phát nhiệt, 

không chứa vi sinh vật gây bệnh (E. Coli, Samonella). 

Nội dung 5: Ứng dụng thử nghiệm sản phẩm nghiên 

30 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý: 

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm 

(có thể là Trung 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

theo 

hướng 

công 

nghiệp tại 

tỉnh Vĩnh 

Phúc  

 

Vĩnh Phúc trong 5-7 

giờ, quy mô 5 

tấn/mẻ, giảm phát 

thải amoniac 70-

80% so với ủ truyền 

thống. Sản phẩm sau 

xử lý không mùi khó 

chịu, không phát 

nhiệt, không chứa vi 

sinh vật gây bệnh (E. 

Coli, Samonella). 

- Thử nghiệm sản 

phẩm nghiên cứu 

vào xử lý nhanh chất 

thải chăn nuôi gà tạo 

thành nguyên liệu an 

toàn cho sản xuất 

phân bón hữu cơ tại 

tỉnh Vĩnh Phúc  

 

cứu vào xử lý nhanh chất thải chăn nuôi gà tạo thành 

nguyên liệu an toàn cho sản xuất phân bón hữu cơ tại 

tỉnh Vĩnh Phúc  

Nội dung 6: Đánh giá và đề xuất giải pháp kiến nghị 

duy trì, nhân rộng  kết quả nghiên cứu. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1) 2-3 chủng giống Bacillus sp. chịu nhiệt có khả 

năng sinh tổng hợp các enzyme keratinase, lipase, 

cellulose ở mức độ cao, hoạt lực enzyme tổng số đạt 

trên 500U/ml, hoạt động được ở nhiệt độ 60-80oC và 

ổn định. 

2.2)  01 Quy trình công nghệ nhân nuôi và tạo chế 

phẩm hỗn hợp vi sinh - enzyme chịu nhiệt dạng bột  

giàu keratinase, lipase, cellulose, hoạt lực enzyme tổng 

số trên 500U/g, mật độ tế bào chủng chịu nhiệt đạt 

108-109CFU/g. 

2.3) 01 Quy trình công nghệ xử lý nhanh chất thải 

chăn nuôi gà bằng chế phẩm vi sinh-enzyme chịu nhiệt 

trong điều kiện nhiệt độ 60-800C trong thời gian 5-7 

giờ quy mô 5 tấn/mẻ, giảm phát thải amoniac 70-80% 

so với ủ truyền thống. Sản phẩm sau xử lý không mùi 

khó chịu (nồng độ NH3, H2S đạt QCVN 01-

15/2015/BNNPTNT), không phát nhiệt, không chứa vi 

sinh vật gây bệnh (E. Coli, Samonella). 

2.4) 01 Bộ hồ sơ thiết kế hệ thống thiết bị xử lý nhanh 

chất thải chăn nuôi gà ứng dụng chế phẩm vi sinh - 

tâm ứng dụng tiến 

bộ KH&CN) để 

thực hiện và hoàn 

thiện sản phẩm sau 

nghiên cứu. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

enzyme chịu nhiệt trong điều kiện nhiệt độ 60-800C, 

công suất 5tấn/mẻ. 

2.5) 01 Hệ thống hệ thống thiết bị xử lý nhanh chất 

thải chăn nuôi gà ứng dụng chế phẩm vi sinh - enzyme 

chịu nhiệt trong điều kiện nhiệt độ 60-800C, công suất 

5tấn/mẻ. 

2.6) 50Kg chế phẩm hỗn hợp vi sinh - enzyme chịu 

nhiệt dạng bột  giàu keratinase, lipase, cellulose, hoạt 

lực enzyme tổng số trên 500U/g, mật độ tế bào chủng 

chịu nhiệt đạt 108-109CFU/g., thời gian bảo quản trên 

06 tháng. 

2.7) 25 tấn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn an toàn theo 

quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP có thể sử 

dụng ngay cho sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn 

nuôi gà, không mùi khó chịu, không phát nhiệt, không 

chứa vi sinh vật gây bệnh (E. Coli, Samonella). 

2.8) Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu , 

báo cáo phân tích xử lý số liệu và báo cáo chuyên môn 

có liên quan. 

6 

Nghiên 

cứu giải 

pháp sinh 

học 

phòng trừ 

bệnh hại 

rễ gây 

Viện 

KHKT 

nông lâm 

nghiệp 

miền núi 

phía Bắc. 

Mục tiêu chung: 

Phòng trừ có hiệu 

quả bệnh hại rễ gây 

chết cây, góp phần 

nâng cao năng suất, 

chất lượng và bảo 

tồn Trà hoa vàng ở 

1. Nội dung chính:  

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình và đánh 

giá hiện trạng sản xuất Trà hoa vàng, mức độ thiệt hại 

do bệnh hại rễ cây Trà hoa vàng ở vùng Tam Đảo.  

Nội dung 2: Xác định vi sinh vật gây bệnh hại rễ cây 

Trà hoa vàng ở vùng Tam Đảo. 

Nội dung 3: Nghiên cứu quy luật phát sinh của bệnh 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

chết cây 

Trà hoa 

vàng ở 

vùng Tam 

Đảo, 

Vĩnh 

Phúc. 

 

Tam Đảo, Vĩnh 

Phúc. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xác định được loài 

vi sinh vật gây bệnh 

hại rễ cây Trà hoa 

vàng ở vùng Tam 

Đảo; 

- Xây dựng biện 

pháp phòng trừ hiệu 

quả đối với bệnh hại 

rễ Trà hoa vàng ở 

vùng Tam Đảo. 

- Ứng dụng kết quả 

nghiên cứu vào thực 

tế tại vùng Tam Đảo, 

Vĩnh Phúc. 

 

và một số yếu tố sinh thái chủ yếu ảnh hưởng đến bệnh 

hại rễ cây Trà hoa vàng ở Tam Đảo. 

Nội dung 4: Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ bệnh 

hại rễ trên Trà hoa vàng và tập huấn, đào tạo cho 

người dân. 

Nội dung 5: Đánh giá tổng hợp kết quả và đề xuất 

kiến nghị nhân rộng kết quả nghiên cứu 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1) Báo cáo Thực trạng sản xuất và bệnh hại cây Trà 

hoa vàng ở Tam Đảo; 

2.2) Thu thập 100 mẫu đất, rễ cây bị bệnh; xác định 

được 2-3 loài vi sinh vật gây bệnh hại rễ cây Trà hoa 

vàng ở Tam Đảo; 

2.3) Báo cáo quy luật phát sinh và diễn biến bệnh hại 

rễ Trà hoa vàng ở Tam Đảo; 

2.4) Báo cáo đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh hại rễ 

Trà hoa vàng có hiệu quả, hiệu quả trừ bệnh ≥ 70%;  

Bản hướng dẫn phòng trừ bệnh dễ thực hiện, được 

thông qua cấp cơ sở; 

2.5) Tập huấn cho 60 lượt người ở Tam Đảo thành 

thạo về quản lý bệnh hại rễ Trà hoa vàng và 2-4 kỹ 

thuật viên địa phương thành thạo về phương pháp 

nghiên cứu, điều tra và quản lý bệnh hại cây Trà hoa 

vàng. 

2.6) Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu , 

báo cáo phân tích xử lý số liệu có liên quan. 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

7 

Nghiên 

cứu, hoàn 

thiện quy 

trình sản 

xuất, chế 

biến cây 

dược liệu 

giảo cổ 

lam 5 lá 

và cà gai 

leo ứng 

dụng 

công 

nghệ cao, 

công 

nghệ 

nano 

nhằm tạo 

ra dòng 

sản phẩm 

dược liệu 

có giá trị 

kinh tế 

cao tại 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Trung tâm 

ƯD TB 

KHCN 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Hoàn thiện quy 

trình sản xuất cây 

dược liệu giảo cổ 

lam 5 lá và cà gai leo 

bằng công nghệ khí 

canh nhằm tạo ra 

nguồn cây giống 

sạch bệnh, đảm bảo 

chất lượng. 

- Xây dựng mô hình 

trồng, khai thác  cây 

dược liệu cà gai leo 

và giảo cổ lam 5 lá 

theo tiêu chuẩn 

GACP Việt Nam.  

- Xây dựng mô hình 

chế biến sản phẩm từ 

cây dược liệu từ cà 

gai leo và giảo cổ 

lam bằng công nghệ 

Nano dùng làm thực 

phẩm chức năng góp 

phần bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe cộng 

đồng. 

- Kết quả nghiên cứu 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan và thực trạng tình 

hình có liên quan đến việc sản xuất, chế biến cây dược 

liệu giảo cổ lam 5 lá và cà gai leo và việc ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ nano vào sản xuất dược liệu 

nói chung. 

Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình 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 sinh 

khối cây dược liệu cà gai leo và giảo cổ lam tại thực 

địa theo tiêu chuẩn GACP Việt Nam. 

Nội dung 4: Xây dựng quy trình 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 chức năng từ cây dược liệu cà 

gai leo và giảo cổ lam 5 lá. 

Nội dung 6: Hội thảo khoa học, tuyên truyền, giới 

thiệu sản phẩm và đánh giá đề xuất giải pháp nhân 

rộng kết quả nghiên cứu. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1) Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu , 

báo cáo phân tích xử lý số liệu có liên quan. 

2.2)  01 Quy trình sản xuất cây giống dược liệu cà gai 

leo và giaỏ cổ lam 5 lá trên hệ thống khí canh. 

2.3) 01 Mô hình sản xuất, thu hái và sơ chế sinh khối 

36 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và phát 

triển tại Trung tâm 

ứng dụng tiến bộ 

KH&CN Vĩnh Phúc. 

 

cây dược liệu cà gai leo và giảo cổ lam 5 lá theo tiêu 

chuẩn thực hành tốt trồng cây dược liệu theo tiêu 

chuẩn GACP Việt Nam. 

2.4) 01 Quy trình chế biến sản phẩm trà túi lọc cà gai 

leo và giảo cổ lam 5 lá. 

2.5) 01 Quy trình chiết tách sản phẩm cà gai leo và 

giảo cổ lam 5 lá dạng nano. 

2.6) 01 thiết kế bao bì, nhãn mác các sản phẩm từ cà 

gai leo và giảo cổ lam 5 lá.  

2.7) Sản phẩm trà túi lọc, Nano cà gai leo và giảo cổ 

lam hoàn thiện thủ tục cấp mã số, mã vạch. 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

8 

Nghiên 

cứu thử 

nghiệm 

chế phẩm 

nano thảo 

dược 

trong sinh 

trưởng và 

miễn dịch 

đối với 

chăn nuôi 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Trường 

Đại học 

Nông-Lâm 

Bắc Giang  

- Góp phân nâng cao 

hiệu quả kinh tế 

trong chăn nuôi, hạn 

chế tối đa sử dụng 

kháng sinh mà thay 

thế bằng chế phẩm 

nano thảo dược trong 

phòng và điều trị các 

bệnh xảy ra trong 

chăn nuôi. Đề tài 

triển khai cung cấp 

quy trình chăn nuôi 

nuôi an toàn sinh học 

và sinh thái môi 

1. Nội dung chính 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình trong và 

ngoài nước có liên quan. 

Nội dung 2: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm 

nano thảo dược đến tốc độ sinh trưởng. 

Nội dung 3: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm 

đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất của đối 

tượng vật nuôi 

Nội dung 4: Nghiên cứu khả năng miễn dịch của lợn 

khi sử dụng chế phẩm. 

Nội dung 5: Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp 

ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu. 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Phúc. trường. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Quy trình kỹ thuật chăn nuôi sử dụng chế phấm 

nano thảo dược ứng dụng thử nghiệm vào thực tế. 

2.2. Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu , 

báo cáo phân tích xử lý số liệu và báo cáo chuyên 

môn, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. 

2.3. 01 Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành. 

1. Cần phối hợp và 

có cam kết bằng 

văn bản với cơ quan 

chuyên môn có liên 

quan của tỉnh Vĩnh 

Phúc và các địa 

điểm ứng dụng để 

có hướng nhân rộng 

và phát triển sản 

phẩm nghiên cứu. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

9 

Nghiên 

cứu xây 

dựng kịch 

bản và 

các giải 

pháp kỹ 

thuật  

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội  

- Đưa ra các giải 

pháp kỹ thuật, các 

phương án ứng phó 

và nâng cao năng lực 

ứng phó sự cố tràn 

dầu của các tổ chức, 

cá nhân có hoạt động 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình trong và 

ngoài nước về các nghiên cứu, kinh nghiệm, kỹ thuật 

có liên quan đến hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.  

Nội dung 2: Khảo sát và đánh giá tình hình hoạt động 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

trong ứng 

phó sự cố 

tràn dầu 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

kinh doanh và dự trữ 

xăng dầu 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 3: Khảo sát và đánh giá năng lực ứng phó 

sự cố tràn dầu của một số đơn vị liên quan. 

Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp/quy 

trình kỹ thuật xử lý tràn dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp 

ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1) Giải pháp/quy trình kỹ thuật xử lý tràn dầu trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2) Kịch bản ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

2.3) Tài liệu tuyên truyền phổ biến và ứng dụng kết 

quả về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

2.4) Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu; Báo cáo phân tích xử lý số liệu. 

2.5) Bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần phối hợp và 

có cam kết bằng 

văn bản với cơ quan 

chuyên môn có liên 

quan của tỉnh Vĩnh 

Phúc và các địa 

điểm ứng dụng để 

có hướng nhân rộng 

kết quả nghiên cứu. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

10 

Nghiên 

cứu ảnh 

hưởng 

của sinh 

vật ngoại 

lai xâm 

hại và đề 

xuất giải 

pháp 

phòng 

ngừa, 

kiểm soát 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

Trường 

Cao đẳng 

Vĩnh Phúc  

Đánh giá được hiện 

trạng các loài sinh 

vật ngoại lai xâm hại 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc và đề 

xuất các giải pháp 

ngăn ngừa, kiểm soát 

nhằm bảo vệ môi 

trường trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Xây 

dựng mô hình kiểm 

soát, diệt trừ quy mô 

hộ gia đình đối với 

một số loài ngoại lai 

xâm hại nguy hiểm. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

1. Nội dung chính 

 Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan tình hình có liên 

quan và xác định hiện trạng, phân bố sinh vật ngoại lai 

xâm hại của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 2. Đánh giá khả năng ảnh hưởng của loài 

ngoại lai xâm hại 

Nội dung 3. Nghiên cứu kiểm soát việc lây lan, phát 

triển của loài ngoại lai xâm hại 

Nội dung 4.  Nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm soát, 

diệt trừ một số loài ngoại lai xâm hại  

Nội dung 5. Đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm 

thiểu, tiến tới loại trừ một số loài sinh vật ngoại lai 

xâm hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Bộ ảnh các loài ghi nhận: Đảm bảo các loài sinh 

vật ngoại lai chính xác được thẩm định bởi cơ quan 

chuyên môn. 

2.2. Bộ mẫu vật về sinh vật ngoại lai: Đảm bảo hình 

thức trưng bày, được thẩm định bởi cơ quan chuyên 

môn 

2.3. Bản đồ khu vực phân bố của các loại ngoại lai: 

Bản đồ phân bố các loài ngoại lai xâm hại trên nền hệ 

sinh thái đất. 

2.4. Mô hình: Mô hình kiểm soát, diệt trừ một số loài 

ngoại lai xâm hại nguy hiểm. 

2.5) Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

cứu; Báo cáo phân tích xử lý số liệu và các báo cáo 

chuyên môn có liên quan kèm theo (như: tổng quan, 

hiện trạng, giải pháp, mô hình….).  

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

11 

Nghiên 

cứu sản 

xuất một 

số sản 

phẩm thịt 

gà chế 

biến sẵn 

gắn với 

chương 

trình mỗi 

xã một 

sản phẩm 

(OCOP) 

tại huyện 

Tam 

Dương, 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Trường 

Đại học 

Hùng 

Vương 

 

- Xây dựng quy trình 

công nghệ, sản xuất 

thử nghiệm, đăng ký 

báo hộ nhãn hiệu và 

phát triển thương 

hiệu thịt gà tại huyện 

Tam Dương, tỉnh 

Vĩnh Phúc và đề 

xuất giải pháp xây 

dựng chuỗi cung ứng 

và tiêu thụ một số 

sản phẩm thịt gà chế 

biến sẵn ở trong và 

ngoài tỉnh. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và phát 

triển tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ 

có liên quan đến việc nâng cao giá trị, chất lượng cho 

sản phẩm; so sánh với công nghệ ứng dụng để thực 

hiện đề tài. 

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công 

nghệ sản xuất một số sản phẩm thịt gà chế biến sẵn 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình ứng dụng quy trình 

công nghệ sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm thịt 

gà chế biến sẵn. 

Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ pháp lý 

kiểm định, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phấp và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm thịt gà Tam 

Dương. 

Nội dung 5: Đề xuất, kiến nghị các giải pháp duy trì 

chất lượng, nhân rộng mô hình theo chuỗi liên kết giá 

trị và phát triển thương mại hóa sản phẩm.  

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến: 

2.1. Xây dựng, hoàn thiện được 05 quy trình công 

nghệ chế biến sẵn sản phẩm thịt gà. 

2.2. Xây dựng 01 mô hình  chế biến sẵn sản phẩm thịt 

gà. 

2.3. Xây dựng và phát triển 01 thương hiệu cho sản 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

phẩm thịt gà chế biến sẵn tại Tam Dương, Vĩnh Phúc 

2.4. Chế biến 100 kg/sản phảm thịt gà làm mẫu. 

2.5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu; Báo cáo phân tích xử lý số liệu và các báo cáo 

chuyên môn có liên quan kèm theo (như: tổng quan, 

hiện trạng, giải pháp, mô hình chuỗi liên kết quảng bá, 

tiêu thụ sản phẩm thịt gà chế biến sẵn trong và ngoài 

tỉnh). 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

12 

Nghiên 

cứu các 

giải pháp 

quản lý 

bệnh 

vàng lá 

chuối tại 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Viện Bảo 

vệ thực 

vật  

- Xác định được 

nguyên nhân gây 

bệnh và lá chuối và 

các đặc điểm gây 

hại, đặc điểm sinh 

học sinh thái của 

bệnh vàng lá chuối. 

- Có được các biện 

pháp phòng chống 

bệnh vàng lá chuối 

áp dụng cho các 

vùng sản xuất chuối 

tập trung của tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

1. Nội dung chính:  

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình trong và 

ngoài nước có liên quan và xác định nguyên nhân gây 

ra bệnh héo vàng cây chuối tại Vĩnh Phúc 

Nội dung 2:  Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái 

của tác nhân gây bệnh héo vàng cây chuối 

Nội dung 3:  Nghiên cứu các giải pháp quản lý bệnh 

héo vàng hại cây chuối 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình và chuyển giao cho 

sản xuất hoặc người dân. Quy mô: 0,5-1ha. 

Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và khuyến 

cáo, nhân rộng kết quả nghiên cứu. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Báo cáo tổng hợp, 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 có liên quan kèm theo 

(như: tổng quan, hiện trạng, giải pháp kỹ thuật, mô 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

hình quản lý giám sát…) đảm bảo xác định chính xác 

nguyên nhân gây bệnh héo vàng cây chuối và đánh giá 

được tác hại đối với sản xuất chuối; xác định được các 

đặc điểm sinh học, sinh thái có ảnh hưởng đến phát 

sinh gây hại của bệnh với sản xuất chuối tại vùng trồng 

chuối trọng điểm; xác định được hệ thống các giải 

pháp để quản lý bệnh héo vàng cây chuối có hiệu quả, 

dễ áp dụng và phù hợp với điều kiện của vùng nghiên 

cứu tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.4. Đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho các 

hộ nông dân trồng chuối, cán bộ kỹ thuật tại địa 

phương khu vực nghiên cứu. 

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

13 

Nghiên 

cứu hoàn 

thiện kỹ 

thuật lai 

tạo, tuyển 

chọn, 

công 

nhận lưu 

hành, bảo 

hộ 2 

giống lúa 

mới 

(TT96 và 

VT18)  

Hợp tác xã 

sản xuất 

giống cây 

trồng 

Quán 

Tiên. 

- Hoàn thiện được 

quy trình kỹ thuật lai 

tạo, tuyển chọn và 

công nhận lưu hành, 

bảo hộ 2 giống lúa 

mới (TT96 và VT18) 

của tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về giống lúa nói 

chung và sự cần thiết phải lai tạo, tuyển chọn và công 

nhận giống lúa mới (TT96 và VT18).  

Nội dung 2: Đánh giá, hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật 

kỹ thuật lai tạo, tuyển chọn 2 giống lúa mới (TT96, 

VT18) tại Vĩnh Phúc. 

Nội dung 3: Nghiên cứu khảo nghiệm tính khác biệt, 

tính đồng nhất và tính ổn định của 2 giống lúa mới 

(TT96, VT18) theo quy định hiện hành.  

Nội dung 4: Nghiên cứu khảo nghiệm giá trị canh tác, 

giá trị sử dụng của giống 2 giống lúa mới (TT96, 

VT18) theo quy định hiện hành, bao gồm: Khảo 

nghiệm có kiểm soát; Khảo nghiệm diện hẹp trên đồng 

24 tháng 
Giao trực 

tiếp 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

cho năng 

suất,  chất 

lượng 

vượt trội 

và thích 

nghi với 

điều kiện 

canh tác 

của tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

ruộng;  Khảo nghiệm diện rộng trên đồng ruộng. 

Nội dung 5: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất 2 

giống lúa mới (TT96, VT18). 

Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

công nhận lưu hành và bảo hộ 2 giống lúa mới (TT96, 

VT18) theo quy định hiện hành. 

Nội dung 7: Đề xuất các giải pháp nhân rộng và phát 

triển thương mại 2 giống lúa mới (TT96, VT18) tại 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu; 

2.2. Quy quy trình kỹ thuật sản xuất 2 giống lúa mới 

(TT96, VT18). 

2.3. Hồ sơ đề nghị và quyết định công nhận lưu hành 

và bảo hộ 2 giống lúa mới (TT96, VT18). 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

14 

Nghiên 

cứu khả 

năng 

thích ứng 

và phát 

triển một 

số giống 

Lạc mới 

(L27, 

CNC1, 

Viện Di 

truyền 

Nông 

nghiệp 

- Xác định được 

giống lạc mới có 

năng suất cao, chống 

chịu tốt và biện pháp 

kỹ thuật canh tác, 

thu hoạch, bảo quản 

phù hợp với điều 

kiện sản xuất của 

tỉnh, góp phần phục 

vụ chuyển đổi cơ cấu 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình về cây 

lạc và hiện trạng canh tác và sản xuất lạc tại Vĩnh Phúc 

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá tính thích ứng của 

các giống lạc mới (L27, CNC1, CNC3…và đối chứng 

L14) năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tại huyện 

Sông Lô, Lập Thạch, Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 3: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm 

canh cho các giống lạcmới tạitỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 4: Xây dựng các mô hình (03 mô hình, quy 

24 tháng 
Giao trực 

tiếp 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

CNC3) 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Phúc 

 

cây trồng, cải thiện 

đời sống của người 

nông dân tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

mô 10 ha/mô hình) sản xuất giống lạc mới tại 03 

huyện (Sông Lô, Lập Thạch, Yên Lạc). 

Nội dung 5: Đánh giá, đề xuất, khuyến nghị phát triển 

diện tích trồng giống Lạc mới của tỉnh.  

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến: 

2.1) Báo cáo tổng hợp, 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 có liên quan kèm theo 

(như: tổng quan, hiện trạng, giải pháp kỹ thuật, mô 

hình…)  

2.4) 02 giống lạc đạt năng suất ≥2,5 tấn/ha, chống 

chịu sâu bệnh khá, phù hợp với tỉnhVĩnh Phúc. 

2.5) 02 quy trình kỹ thuật thâm canh giống lạc tại Vĩnh 

Phúc. 

2.6) 03 mô hình (10ha/mô hình) sản xuất giống lạc 

mới đạt năng suất ≥2,5 tấn/ha, hiệu quả kinh tế > 10% 

so với giống cũ. 

2.7) Đào tạo, tập huấn 150 lượt nông dân. 

2.8) 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành. 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

15 

Nghiên 

cứu giải 

pháp 

nâng cao 

chất 

Công ty 

TNHH 

Nấm 

Phùng 

Gia. 

- Nghiên cứu hoàn 

thiện quy trình sản 

xuất, công nghệ bảo 

quản và nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình có liên 

quan và hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật sản xuất nám 

Đùi gà ở quv mô công nghiệp 

Nội dung 2: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

lượng 

sản phẩm 

và tăng 

hiệu quả 

sản xuất 

nấm Đùi 

gà tại 

công ty 

TNHH 

Nấm 

Phùng 

Gia và 

trên địa 

bàn Tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

 tự động hóa một số 

công đoạn nhằm 

nâng cao chất lượng 

sản phẩm và tăng 

hiệu quả của quá 

trình trồng nấm Đùi 

gà tại công ty 

TNHH Nấm Phùng 

Gia và trên địa bàn 

Tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và phát 

triển tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

đóng giá thê vào lọ; tính toán, thiết kế và chế tạo thiết 

tự động hóa máv đóng giá thê vào lọ. 

Nội dung 3: Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo 

thiết bị và tích hợp hệ thống tự động hóa cho thiết bị 

hấp khử trùng giá thê. 

Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng hệ 

thống tự động giám sát quá trình trồng nấm nhằm 

giảm rủi ro và tăng hiệu quá quá trình sản xuất. 

Nội dung 5: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống trợ đông 

bằng điện trường đê bảo quản nam sau thu hoạch. 

Nội dung 6: Đánh giá kết quả và đề xuất, khuyến cáo 

nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả dự kiến: 

2.1. Báo cáo tổng hợp, 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 có liên quan kèm theo 

(như: tổng quan, hiện trạng, giải pháp kỹ thuật, mô 

hình…)  

2.4. Các mô hình, gồm: 01 mô hình hệ thống thiết bị 

tự động đóng giá thế vào lọ; 01 mô hình hệ thống thiết 

bị tự động hấp khử trùng giá thể 20.000 lọ/mẻ (tương 

đương 4-5 giờ/mẻ hấp); 01 mô hình hệ thống tự động 

giám sát quá trình nuôi trồng nấm đùi gà quy mô 2 

tấn/ngày; 01 mô hình hệ thống hồ trợ bảo quản lạnh 

bằng điện trường, quy mô diện tích 30m2. 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Các quy trình kỹ thuật, gồm: Quy trình nhân 

giống nấm đùi gà đạt kết quả cao; Quy trình hoàn 

thiện pha trộn nguyên liệu nuôi trồng nấm đùi gà; Quy 

trình nuôi trồng nấm trong giai đoạn nấm sinh trưởng 

và phát triến. 

2.6. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. 

16 

Nghiên 

cứu ứng 

dụng kỹ 

thuật thụ 

tinh trong 

ống 

nghiệm 

vào điều 

trị hỗ trợ 

sinh sản 

tại Bệnh 

viện sản 

nhi tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

Bệnh viện 

Sản Nhi 

tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

 

- Ứng dụng, tiếp 

nhận thành công kỹ 

thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm vào điều 

trị hỗ trợ sinh sản tại 

Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2021-2022. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình thụ tinh 

trong ống nghiệm vào điều trị hỗ trợ sinh sản và sự cần 

thiết phải ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh trong ống 

nghiệm vào điều trị hỗ trợ sinh sản trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Nội dung 2: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm vào điều trị hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện 

sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021-2022. 

 Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp, nhân rộng tiến bộ 

kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vào điều trị vô sinh 

trong thời gian tới. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến 

2.1. 01 Quy trình kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

hoàn chỉnh được tiếp nhận, chuyển giao.  

2.2. Ứng dụng quy trình kỹ thuật  thụ tinh trong ống 

nghiệm vào điều trị hỗ trợ sinh sản cho 100 cặp vợ 

chồng hiếm muộn, vô sinh. 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 



 

 26 

Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

2.3. Tổ chức ít nhất 05 Hội thảo khoa học; 

2.4. 21 bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, chuyên viên 

mô phôi được đào tạo, tiếp nhận, chuyển giao và tác 

nghiệp thành thạo quy trình kỹ thuật thụ tinh trong ống 

nghiệm. 

2.5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo 

tóm tắt kết quả nghiên cứu;  

2.6. Báo cáo phân tích xử lý số liệu;  

2.7. Các báo cáo chuyên môn, tài liệu có liên quan; 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

17 

Nghiên 

cứu đánh 

giá thực 

trạng 

bệnh 

Thalasse

mia, xây 

dựng mô 

hình xét 

nghiệm 

sàng lọc 

và tư vấn 

phòng 

bệnh tại 

Trạm y tế 

cơ sở trên 

Chi cục 

Dân số- 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình tỉnh 

Vĩnh Phúc 

- Khảo sát tỷ lệ 

mang gen 

thalassemia trên địa 

bàn tỉnh và sự hiểu 

biết của cán bộ y tế 

về bệnh thalassemia.  

- Phân tích một số 

yếu tố liên quan đến 

dịch tễ học và sự 

hiểu biết về bệnh 

Thalassemia.  

- Xây dựng và thí 

điểm triển khai mô 

hình xét nghiệm 

sàng lọc, tư vấn về 

phòng bệnh 

1. Nội dung chính. 

Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan tình hình về bệnh 

Thalassemia, sự cần thiết phải xây dựng mô hình xét 

nghiệm sàng lọc và tư vấn phòng bệnh tại y tế cơ sở.  

Nội dung 2. Đánh giá tỷ lệ mang gen bệnh thalasemia 

trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung 3. Đánh giá hiểu biết, kiến thức tư vấn 

phòng bệnh thalassemia của cán bộ y tế. 

Nội dung 4. Tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến bệnh 

thalassemia. 

Nội dung 5. Xây dựng mô hình tư vấn xét, nghiệm 

phòng bệnh tại trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.  

Nội dung 6. Đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất giải 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Thalassemia tại 

Trạm y tế cơ sở. 

- Đánh giá hiệu quả 

mô hình tư vấn xét 

nghiệm sàng lọc, tư 

vấn về phòng bệnh 

Thalassemia tại 

Trạm y tế cơ sở.   

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

pháp duy trì và nhân rộng mô hình.   

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến 

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, 

giải pháp), tài liệu có liên quan; 

2.4. Mô hình tư vấn xét nghiệm phòng bệnh tại trạm Y 

tế các xã, phường, thị trấn của huyện Lập Thạch, Sông 

Lô, Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Phúc Yên. 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

18 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

đề xuất 

giải pháp 

nâng cao 

chất 

lượng, 

hiệu quả 

dịch vụ 

phục hồi 

chức 

Bệnh viện 

Phục hồi 

chức năng 

Vĩnh 

Phúc. 

- Đánh giá được thực 

trạng sử dụng dịch 

vụ và dụng cụ hỗ trợ, 

phục hồi chức năng. 

- Đánh giá được sự 

hài lòng của người 

khuyết tật và gia 

đình của họ khi tiếp 

cận các dịch vụ và 

dụng cụ hỗ trợ, phục 

hồi chức năng. 

- Đề xuất được các 

1. Nội dung chính 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu có 

liên quan trên Thế giới và Việt Nam. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng tình hình triển khai 

và tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng tại tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả dịch vụ phục hồi chức năng của tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến 

24 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

năng trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả 

dịch vụ phục hồi 

chức năng của tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

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, 

giải pháp), tài liệu có liên quan; 

 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

19 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

đề xuất 

giải pháp 

nâng cao 

hiệu quả 

sử dụng 

thuốc 

kháng 

Sở Y tế 

Vĩnh 

Phúc. 

 

- Nghiên cứu thực 

trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng thuốc 

kháng sinh tại Khoa 

sơ sinh của các bệnh 

viện trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các công trình 

nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước về 

thuốc kháng sinh và việc sử dụng thuốc kháng sinh 

cho trẻ sơ sinh.  

Nội dung 2. Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc kháng 

sinh tại Khoa sơ sinh của các bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020. 

Nội dung 3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

sinh tại 

Khoa sơ 

sinh của 

các bệnh 

viện trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

dụng thuốc kháng sinh tại Khoa sơ sinh của các bệnh 

viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến 

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, 

giải pháp), tài liệu có liên quan; 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

20 

Đánh giá 

hiệu quả 

của 

chương 

tình nha 

học 

đường 

đến thực 

Sở Y tế 

Vĩnh Phúc 

Đánh giá được kiến 

thức, thái độ, hành 

vi của học sinh ở 

một số trường có 

chương trình nha 

học đường và không 

có chương trình nha 

học đường 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình về nha 

học đường và tác dụng của SDF trong điều trị sâu răng 

ở trẻ em. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng chương trình nha học 

đường dụng của SDF trong điều trị sâu răng ở trẻ em 

tại các trường học trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Nội dung 3: Đê xuất các giải pháp và kiến nghị trong 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

trạng sâu 

răng và 

tác dụng 

của SDF 

trong 

điều trị 

sâu răng 

ở trẻ em 

ở một số 

trường 

học của 

tỉnh 

Vĩnh 

Phúc  

- Nhận xét được 

thực trạng sâu răng 

ở các trường có 

chương trình nha 

học đường và không 

có chương trình nha 

học đường. 

- Đánh giá được 

hiệu quả của SDF 

trong kiểm soát sâu 

răng ở trẻ em. 

- Đề xuất được các 

giải pháp và kiến 

nghị với các cấp, 

ngành trong phối 

hợp triển khai, mở 

rộng chương trình 

nha học đường. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

phối hợp triển khai, nhân rộng chương trình nha học 

đường và sử dụng chất SDF tại các trường học trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến 

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, 

giải pháp), tài liệu có liên quan; 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

21 
Nghiên 

cứu, đánh 

Bệnh viện 

Đa khoa 

- Mô tả đặc điếm 

lâm sàng, cận lâm 
1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan bệnh lý, thực trạng 24 tháng Tuyển Hồ sơ đăng ký tham 



 

 31 

Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

giá hiệu 

quả ngắn 

hạn ứng 

dụng kỹ 

thuật điều 

trị suy 

tĩnh mạch 

hiển lớn 

mạn tính 

bằng 

Laser nội 

mạch tại 

Bệnh viện 

Đa khoa 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

sàng của bệnh nhân 

suy tĩnh mạch hiến 

lớn mạn tính siêu âm 

Doppler mạch máu 

được chỉ định điều 

trị Laser tại và đánh 

giá hiệu quả điều trị 

tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đánh giá được hiệu 

quả và đề xuât giải 

pháp triển khai nhân 

rộng ứng dụng kỹ 

thuật phục vụ nhu 

cầu điều trị của 

người bệnh. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

tình hình và sự cần thiết phải ứng dụng kỹ thuật điều 

trị suy tĩnh mạch hiển lởn mạn tính bằng Laser nội 

mạch tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 2: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả ngắn hạn 

ứng dụng kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn mạn 

tính bằng Laser nội mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nhân rộng ứng dụng kỹ 

thuật điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn mạn tính bằng 

Laser nội mạch. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  
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; 

kết quả ứng dụng kỹ thuật và giải pháp nhân rộng), tài 

liệu kỹ thuật có liên quan; 

2.4. 100 bệnh nhân suy tĩnh mạch hiển lớn mạn tính  

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc được điều trị 

bằng kỹ thuật Laser nội mạch, giai đoạn 2021 - 2022. 

2.5. Đào tạo cho ít nhất 05 bác sỹ, kỹ thuật viên, điều 

dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp 

nhận và tác nghiệp thành thạo quy trình kỹ thuật  điều 

trị suy tĩnh mạch hiển lớn mạn tính bằng Laser nội 

mạch. 

chọn gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

thẩm quyền. 

22 

Nghiên 

cứu và đề 

xuất giải 

pháp 

nâng cao 

chất 

lượng 

công tác 

kiểm 

nghiệm 

và quản 

lý mỹ 

phẩm lưu 

hành trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

Trung tâm 

kiểm 

nghiệm 

Thuốc, 

mỹ phẩm, 

thực phẩm 

Vĩnh Phúc 

 

- Qua nghiên cứu 

kiểm nghiệm và 

khảo sát các chất 

bảo quản có trong 

các sản phẩm mỹ 

phẩm đánh giá được 

tình hình thực tế 

trong sản xuất và 

kinh doanh  mỹ 

phẩm trên địa bàn 

tỉnh, làm cơ sở để 

tham mưu, đề xuất 

với các cấp quản lý 

nâng cao vai trò, 

trách nhiệm trong 

công tác quản lý các 

sản phẩm mỹ phẩm. 

Đồng thời đưa ra 

được những khuyến 

nghị đối với người 

tiêu dùng.  

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình về chất 

lượng mỹ phẩm và các chất bảo quản dùng trong mỹ 

phẩm. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác kiểm 

nghiệm và quản lý mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020.  

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao công tác kiểm 

nghiệm và quản lý chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  
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; kết quả khảo sát 

tại 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và ý kiến 

của 100 người dân về chất bảo quản dùng trong mỹ 

phẩm. 

2.3. Các báo cáo chuyên môn (tổng quan; thực trạng; 

giải pháp), kết quả phân tích, kiểm nghiệm tại 100 cơ 

sở sản xuất, kinh doanh  mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

23 

Nghiên 

cứu, đề 

xuất giải 

pháp 

nâng cấp 

chuỗi giá 

trị cho 

sản phẩm 

Trà hoa 

vàng của 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Học viện 

Tài Chính  

- Đánh giá được thực 

trạng tình hình sản 

xuất, chế biến và 

phát triển sản phẩm, 

cơ chế chính sách hỗ 

trợ, từ đó đề xuất 

quan điểm, mục tiêu 

và một số giải pháp 

và kiến nghị nhằm 

nâng cấp chuỗi giá 

trị sản phẩm Trà hoa 

vàng của tỉnh Vĩnh 

Phúc trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

5. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm Trà 

hoa vàng và lý luận về chuỗi giá trị thảo dược trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị sản 

phẩm Trà hoa vàng của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 3: Nghiên cứu định hướng hình thành sản 

phẩm tinh chế, thiết bị chế biến để nâng cao chất 

lượng, giá trị sản phẩm Trà hoa vàng của tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung 4: Thiết kế, ứng dụng một số công cụ, tài 

liệu quảng bá phát triển thương hiệu sản phẩm Trà hoa 

vàng bằng Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài (Tiếng 

Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc...). 

Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất quan điểm, mục tiêu 

và giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm Trà hoa 

vàng của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

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; 

định hướng; giải pháp,...). 

2.4. Các thiết kế, công cụ quảng bá và sản phẩm mẫu 

có liên quan. 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

24 

Tăng 

cường 

quản lý 

các quỹ 

tài chính 

khác 

ngoài 

ngân sách 

nhà nước 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Kho bạc 

Nhà nước 

Vĩnh Phúc  

- Khảo sát, đánh giá 

thực trạng công tác 

quản lý các quỹ tài 

chính khác ngoài 

ngân sách nhà nước 

(NSNN) tỉnh Vĩnh 

Phúc, từ đó rút ra 

nguyên nhân và đề 

xuất phương hướng, 

giải pháp nhằm tăng 

cường công tác quản 

lý các quỹ tài chính 

khác ngoài NSNN 

tỉnh Vĩnh Phúc nhằm 

thực hiện cố hiệu 

quả Đề án 01/ĐA-

TU ngày 31/11/2016 

của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận về các quỹ 

tài chính khác ngoài NSNN tỉnh Vĩnh Phúc.  

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng quản lý các quỹ tài 

chính khác ngoài NSNN tỉnh Vĩnh Phúc.  

Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường 

quản lý các quỹ tài chính khác ngoài NSNN tỉnh Vĩnh 

Phúc 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp,...). 

 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

về việc sắp xếp lại 

các Quỹ. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

25 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

đề xuất 

xuất giải 

pháp 

hoàn 

thiện cơ 

chế, 

chính 

sách 

khuyến 

khích, hỗ 

trợ các 

doanh 

nghiệp về 

hoạt động 

Liên hiệp 

các Hội 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

 

- Thông qua việc 

phân tích, đánh giá 

cơ chế, chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ 

các doanh nghiệp về 

hoạt động khoa học 

và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2015 

- 2020, từ đó đề xuất 

giải pháp phù hợp 

nhằm hoàn thiện hệ 

thống cơ chế, chính 

sách khuyến khích, 

hỗ trợ doanh nghiệp 

trong hoạt động 

khoa học và công 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ chế, chính 

sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt 

động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung 2: Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp về hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do 

TU, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành giai 

đoạn 2015 - 2020. 

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp về 

hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  
2.1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo 

tóm tắt kết quả nghiên cứu;  

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

khoa học 

và công 

nghệ trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

nghệ trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc 

trong giai đoạn tiếp 

theo. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

2.2. Báo cáo phân tích xử lý số liệu. 

2.3. Các báo cáo chuyên môn (tổng quan; thực trạng; 

giải pháp). 

 

 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

26 

Nghiên 

cứu, đánh 

giá thực 

trạng và 

đề xuất 

giải pháp 

nâng cao 

hiệu quả 

tổ chức 

thực hiện 

các nhiệm 

vụ khoa 

học và 

công 

nghệ tỉnh 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Vĩnh 

Phúc. 

Khảo sát, đánh giá 

thực trạng công tác 

tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016-2020, từ đó rút 

ra ưu điểm, nhược 

điểm, tồn tại, nguyên 

nhân và đề xuất 

phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả tổ chức 

thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1:  Nghiên cứu tổng quan tình hình về nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ; lý luận về hiệu quả nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng phát triển công nghệ và hệ 

thống tiêu chí đánh giá hiệu quả. 

Nội dung 2:  Hoàn thiện khung tiêu chí đánh giá; khảo 

sát, đánh giá kết quả ứng dụng, nhân rộng các nhiệm 

vụ khoa học cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn từ năm 2016-2020. 

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.  

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Vĩnh 

Phúc.  

nghệ tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn 2021-2025. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

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; 

giải pháp). 

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

27 

Nghiên 

cứu thực 

trnagj 

hương 

ước ở 

Vĩnh 

Phúc từ 

thế kỷ 

XVIII 

đến năm 

1945 và 

đề xuất 

Viện 

Nghiên 

cứu Hán 

Nôm  

 

Nghiên cứu về 

hương ước (bao gồm 

cổ lệ, cựu lệ, giao 

khoán, khoán ước, 

tục ước, ước 

khoán...) viết bằng 

chữ Hán (còn gọi là 

hương ước cổ) và 

hương ước viết bằng 

chữ Quốc ngữ (còn 

gọi là hương ước cải 

lương) của các làng 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về hương ước giai 

đoạn thế kỷ XVIII đến năm 1945 ở tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 2: Nghiên cứu những vấn đề chung phản 

ánh trong hương ước giai đoạn thế kỷ XVIII đến năm 

1945 ở tỉnh Vĩnh Phúc 

Nội dung 3: Nghiên cứu những vấn đề cốt yếu phản 

ánh trong hương ước giai đoạn thế kỷ XVIII đến năm 

1945 của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 4: Đánh giá và khai thác giá trị của hương 

ước giai đoạn thế kỷ XVIII đến năm 1945 ở tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

giải pháp 

xây dựng 

hương 

ước hiện 

nay trên 

địa bàn 

tỉnh 

xã trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc trong giai 

đoạn từ thế kỷ XVIII 

đến năm 1945, rút ra 

các giá trị cơ bản 

dùng để tham khảo, 

vận dụng trong việc 

xây dựng hương ước 

mới trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc hiện nay. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nội dung 5: Kiến nghị, đề xuất giải pháp xây dựng 

hương ước mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  
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 

những vấn đề cung, những vấn đề cốt yêu, khai thác; 

kiến nghị, giải pháp). 

2.4. Các tư liệu, hình ảnh có liên quan. 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

28 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

phát huy 

vai trò, 

hiệu quả 

giám sát 

và phản 

biện xã 

Ban Dân 

vận Tỉnh 

ủy Vĩnh 

Phúc. 

Đánh giá được thực 

trạng và đề xuất 

được giải pháp phát 

huy vai trò, hiệu quả 

giám sát và phản 

biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc 

(MTTQ) và các tổ 

chức chính trị xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1.  Nghiên cứu tong quan lý luận về công 

tác giám sát và phản biện xã hội và sự cần thiết phải 

nâng cao chât lượng hoạt động của giám sát và phản 

biện xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 2. Đánh giả thực trạng công tác giám sát và 

phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị 

xà hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

hội của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Phúc 

trong giai 

đoạn hiện 

nay. 

Vĩnh Phúc trong giai 

đoạn hiện nay. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

2020. 

Nội dung 3. Đê xuất các giải pháp và kiên nghị phát 

huy vai trò, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của 

MTTQ và các tổ chức chính trị xà hội trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

29 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

quản lý 

nhà nước, 

nâng cao 

hiệu lực, 

Công an 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

Trên cơ sở nghiên 

cứu, làm rõ cơ sở 

pháp lý và đánh giá 

thực trạng hoạt động 

phòng cháy và chữa 

cháy tại các loại hình 

nhà ở hộ gia đình kết 

hợp sản xuất, kinh 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận và các quy 

định quản lý nhà nước, văn bản triển khai thực hiện 

của địa phương về công tác phòng cháy, chữa cháy đối 

với nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh 

trong các khu dân cư. 

Nội dung 2: Nghiên cứu tình hình và thực trạng quản 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

hiệu quả 

công tác 

phòng 

cháy, 

chữa cháy 

đối với 

nhà ở hộ 

gia đình 

kết hợp 

sản xuất, 

kinh 

doanh 

trên địa 

bàn thành 

phố Vĩnh 

Yên, tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

doanh trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc, đưa 

ra một số giải pháp 

quản lý nhằm bảo 

đảm an toàn về 

phòng cháy và chữa 

cháy cho các loại 

hình cơ sở này. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đôi với nhà ở 

hộ gia đình kêt hợp sản xuât, kinh doanh ở khu dân cư 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung 3: Dự báo tình hình và đề xuất một số giải 

pháp quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia 

đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

2.4. Tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền có liên quan. 

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

30 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

bảo tồn, 

phát huy 

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 

1. Nội dung chính: 

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, 

16 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

giá trị của 

di sản 

Hán Nôm 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

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. 

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. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  
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. 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

31 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

Ban Tổ 

chức Tỉnh 

ủy Vĩnh 

Phúc. 

Qua nghiên cứu về 

thực trạng và giải 

pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

1. Nội dung chính: 

Nội dung1: Nghiên cứu tông quan lý luận về ứng 

dụng phần mềm công nghệ thông tin chuyên ngành có  

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

ứng dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

trong 

công tác 

chính 

sách cán 

bộ trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 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 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. 

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 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. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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 khác có liên quan. 

 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

32 

Nghiên 

cứu thực 

trạng 

nhân lực, 

hạ tâng 

kỹ thuật, 

đề xuất 

giải pháp 

xây dựng 

chính 

quyền 

điện tử 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Vĩnh 

Phúc. 

 

Phát triển hạ tầng kỹ 

thuật và ứng dụng 

công nghệ thông tin 

(CNTT) toàn diện, 

đồng bộ, sâu rộng, 

đảm bảo an toàn 

thông tin, đáp ứng 

yêu cầu hội nhập, 

nâng cao hiệu quả 

hoạt động trong toàn 

hệ thống chính trị, 

thúc đẩy cải cách 

hành chính, xây 

dựng hệ thống chính 

trị liêm chính, phục 

vụ người dân, doanh 

nghiệp ngày một tôt 

hơn, nâng cao sự hài 

lòng của người dân 

với cơ quan công 

quyền; nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

góp phần phát triến 

kinh tế - xã hội 

nhanh, bền vững, 

đảm bảo quốc 

1. Nội dung chính: 

Nội dung1: Nghiên cứu tông quan lý luận, bối cảnh, 

căn cứ có liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng (nhân lực, hạ tầng 

kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; 

an toàn, an ninh thông tin) của Vĩnh Phúc. 

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng 

chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc (hoàn thiện thế 

chế; phát triến nguồn nhân lực công nghệ thông tin; 

phát triên hạ tâng thông tin; phát triền nên tảng ứng 

dụng và cơ sở dữ liệu; giải pháp về an toàn, an ninh 

thông tin. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

phòng, an ninh trên 

địa bàn tỉnh; nâng 

cao, phát triển bền 

vững chỉ số ứng 

dụng CNTT của tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
33 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

nâng cao 

chất 

lượng, 

hiệu quả 

hoạt động 

giám sát 

chuyên đề 

tại kỳ họp 

Hội đồng 

nhân dân 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

- Trên cơ sở lý luận 

và thực tiễn, chủ 

trương, chính sách 

của Đảng, nhà nước; 

thực trạng hoạt động 

giám sát chuyên đề 

tại kỳ họp HĐND 

tỉnh từ tháng 6/2016 

đến 31/12/2020 để 

đề ra giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động giám 

sát chuyên đề tại kỳ 

họp Hội đồng nhân 

1. Nội dung chính: 

Nội dung1: Nghiên cứu tổng quan lý luận, cơ sở khoa 

học và pháp lý về giám sát chuyên đề tại kỳ họp 

HĐND tỉnh. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng hoạt động giám sát 

chuyên đề tại kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc từ 

tháng 6/2016 đến 31/12/2020. 

Nội dung 3: Quan điểm, đề xuất giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề tại kỳ họp 

của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

2.1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo 

tóm tắt kết quả nghiên cứu;  

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

dân tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn tiếp theo. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

2.2. Báo cáo phân tích xử lý số liệu. 

2.3. Các báo cáo chuyên môn (tổng quan; thực trạng; 

giải pháp). 

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

34 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

chất 

lượng 

hoạt động 

của Công 

đoàn cơ 

sở trong 

các doanh 

nghiệp có 

Liên đoàn 

Lao động 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Nâng cao chất lượng 

hoạt động của Công 

đoàn cơ sở nhằm 

chăm lo, đại diện 

bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, 

người lao động. 

đồng thời thể hiện 

vai trò của Công 

đoàn trong việc tham 

gia giải quyết những 

1. Nội dung chính:  

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận có liên 

quan đến hoạt động Công đoàn nói chung và hoạt động 

Công đoàn trong các doanh nghiệp FDI. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng hoạt động Công đoàn 

trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2016-2020. 

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong các 

doanh nghiệp FDI giai đoạn 2021-2025. 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

vốn đầu 

tư nước 

ngoài 

(FDI) trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

nhu cầu chính đáng, 

những bức xúc của 

đoàn viên, CNLĐ, 

góp phần tham gia 

xây dựng mối quan 

hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ 

trong doanh nghiệp, 

tạo môi trường thuận 

lợi cho sản xuất, 

kinh doanh phát 

triển, giữ vững an 

ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, xây dựng môi 

trường văn hóa tích 

cực trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI) 

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. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

35 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

nâng cao 

chất 

lượng 

kiểm tra, 

rà soát, hệ 

thống hóa 

văn bản 

quy phạm 

pháp luật 

do 

HĐND, 

UBND 

các cấp 

ban hành 

trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

Sở Tư 

pháp Vĩnh 

Phúc. 

 

- Đánh giá được 

thực trạng công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

do HĐND, UBND 

các cấp ban hành 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016-2020, từ đó đề 

xuất được các giải 

pháp nâng cao chất 

lượng kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, 

UBND  các cấp ban 

hành trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2021-2025. 

- Kết quả nghiên 

cứu được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

1. Nội dung chính: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về 

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND các cấp ban hành trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 

Nội dung 3: Nghiên cứu mục tiêu, đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND  các 

cấp ban hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

36 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và  

giải pháp 

nâng cao 

hiệu quả 

quản lý 

tuyên 

truyền và 

áp dụng 

các sáng 

kiến, kinh 

nghiệm 

giúp phụ 

nữ tiến bộ 

của Hội 

Liên hiệp 

phụ nữ 

các cấp 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ tỉnh 

Vĩnh 

Phúc. 

 

- Giúp Hội Liên hiệp 

phụ nữ các cấp tỉnh 

Vĩnh Phúc nhận rõ 

được thực trạng và 

tìm ra các giải pháp 

hiệu quả trong công 

tác quản lý tuyên 

truyền và áp dụng 

các sáng kiến, kinh 

nghiệm  giúp phụ nữ 

tiến bộ của Hội Liên 

hiệp phụ nữ các cấp 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Kết quả nghiên cứu 

được ứng 

dụng/chuyển giao 

vào thực tế và nhân 

rộng tại tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

1. Nội dung chính 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận và kinh 

nghiệm thực tiễn về công tác quản lý tuyên truyền và 

áp dụng các sáng kiến, kinh nghiệm giúp phụ nữ tiến 

bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ. 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng tình hình công tác 

quản lý tuyên truyền và áp dụng các sáng kiến, kinh 

nghiệm giúp phụ nữ tiến bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015- 2020. 

Nội dung 3: Đề xuất phương hướng và các giải pháp 

hoàn thiện công tác quản lý tuyên truyền và áp dụng 

các sáng kiến, kinh nghiệm giúp phụ nữ tiến bộ của 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

37 

Nghiên 

cứu thực 

trạng và 

giải pháp 

phát triển 

hạ tầng 

thương 

mại trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

trong quá 

trình hội 

nhập 

quốc tế. 

Viện Xã 

hội học và 

phát triển - 

Học viện 

Chính trị 

Quốc gia 

Hồ Chí 

Minh. 

- Đánh giá được thực 

trạng hạ tầng thương 

mại của tỉnh Vĩnh 

Phúc, từ đó đề xuất 

hệ thống giải pháp 

có tính khả thi, nhằm 

góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế 

nhanh và bền vững 

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. 

 

1. Nội dung chính:  

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan lý luận và thực tiễn 

về hạ tầng thương mại trong quá trình hội nhập quốc 

tế. 

Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng hạ tầng thương 

mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình hội 

nhập quốc tế. 

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp xây 

dựng hạ tâng thương mại của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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; 

giải pháp). 

2.4. Bộ tài liệu Hội thảo khoa học;  

2.5. Bài báo công bố kết quả trên tạp chí KH&CN và 

báo chuyên ngành 

12 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI) KH&CN 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 

 

Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN (DỰ ÁN SXTN) 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ứng dụng 

thử 

nghiệm 

kết quả 

nghiên 

cứu khoa 

học trong 

sản xuất 

khoai tây 

Trung tâm 

ứng dụng 

tiến bộ 

KH&CN 

Vĩnh Phúc 

phối hợp 

với Viện 

Sinh học 

nông 

- 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: 

1. Nội dung chính:  

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 

28 tháng 
Tuyển 

chọn 

Hồ sơ đăng ký tham 

gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp theo 

quy định tại Điều 9, 

Quy định ban hành 

theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019  

và Quyết định số 
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Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN (DỰ ÁN SXTN) 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

giống và 

khoai tây 

thương 

phẩm 

theo 

chuỗi liên 

kết giá trị 

sản xuất 

tại tỉnh  

Vĩnh 

Phúc.  

nghiệp - H

ọc viện 

Nông 

nghiệp 

Việt Nam. 

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 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 

theo 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 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 

3321/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Lưu ý:  

1. Cần có cam kết 

bằng văn bản của 

các địa điểm  

nghiên cứu, đơn vị 

ứng dụng sản phẩm. 

2. Các nội dung liên 

quan có thể được 

điều chỉnh bởi Hội 

đồng tư vấn và 

quyết định phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn của cấp có 

thẩm quyền. 



 

 52 

Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN (DỰ ÁN SXTN) 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Phúc. 

 

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 nắm chắc kỹ thuật trong sản xuất, thu 

hoạch cũng như bảo quản sản phẩm.  

2. Kết quả (sản phẩm) dự kiến:  

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- 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 
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Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN (DỰ ÁN SXTN) 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

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 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 

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 
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Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN (DỰ ÁN SXTN) 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 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SKHCN ngày         tháng 10 năm 2020 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 và kết quả (sản phẩm) dự kiến 

Thời gian 

thực hiện 

dự kiến 

Dự kiến 

phương 

thức thực 

hiện 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

360 tấn),  

2.9. Mô hình sản xuất củ thương phẩm, có 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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