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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 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc dừng tuyển chọn đối với một số nhiệm vụ khoa học  

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

các nhiệm vụ KH&CN năm 2021. Tuy nhiên, qua quá trình đánh giá, hoàn thiện 

hồ sơ, có một số nhiệm vụ KH&CN chưa cần thiết triển khai thực hiện theo ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề nghị dừng 

thực hiện. 

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc quyết định dừng thông báo tuyển 

chọn đối với một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện trên địa bàn 

tỉnh, bắt đầu từ năm 2021 ghi tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này. 

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

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng TTĐT-Sở KHCN (đăng TB); 

- Lưu: VT, QLKH. 

           (BĐT) 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN DỪNG TUYỂN CHỌN 

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

(Kèm theo công văn số                /TB-SKHCN  ngày         tháng 7 năm 2021  

của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức/cá nhân đăng 

ký chủ trì 

Kết quả xử lý 

hồ sơ theo 

TTHC 

Lý do dừng 

1 

Nghiên cứu tuyển 

chọn một số giống lạc 

mới có năng suất cao 

để đưa vào cơ cấu 

giống lạc trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chủ nhiệm: TS. Lê Đức 

Thảo, Phó Viện trưởng. 

Tổ chức chủ trì: Viện 

Di truyền Nông nghiệp.  

Đã hoàn thiện 

các thủ tục xin 

ý kiến Hội 

đồng tư vấn 

theo lĩnh vực, 

Hội đồng 

KH&CN tỉnh 

theo quy định. 

Thực hiện theo ý 

kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn 

bản số  3699/UBND-

VX2 ngày 18/5/2021 

của UBND tỉnh và 

Biên bản Hội đồng 

KH&CN tỉnh số 

01.1/2021/BB-

HĐKHCN ngày 

01/06/2021. 

2 

Nghiên cứu xây dựng 

kịch bản và  giải pháp 

kỹ thuật  trong ứng 

phó sự cố tràn dầu 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chủ nhiệm: PGS.TS. 

Nguyễn Thế Hữu, Phó 

trưởng Khoa Công nghệ 

hóa. Tổ chức chủ trì: 

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội. 

Như trên Như trên 

3 

Nghiên cứu phát triển, 

hoàn thiện quy trình 

công nghệ sản xuất 2 

giống lúa mới TT 96 

và VT 18 cho năng 

suất cao, chất lượng 

tốt phù hợp với điều 

kiện tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chủ nhiệm: Kĩ sư Nông 

học. Phùng Quang Vinh, 

Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc HTX. Tổ chức 

chủ trì: Hợp tác xã sản 

xuất giống cây trồng 

Quán Tiên.  

Như trên Như trên 

4 

Nghiên cứu, đề xuất 

giải pháp nâng cấp 

chuỗi giá trị cho sản 

phẩm Trà hoa vàng 

của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chủ nhiệm: Tiến sĩ kinh 

tế. Nguyễn Thị Thu 

Hương, Phó trưởng khoa 

QTKD; Đồng chủ 

nhiệm: ThS. Trần 

Nguyên Lý - Chánh Văn 

phòng Sở KH&CN Vĩnh 

Phúc.  Tổ chức chủ trì: 

Học viện Tài chính.  

Đã hoàn thiện 

các thủ tục xin 

ý kiến Hội 

đồng tư vấn 

theo lĩnh vực, 

Hội đồng 

KH&CN tỉnh, 

thẩm định tài 

chính theo quy 

định. 

Tổ chức đăng ký chủ 

trì đề nghị dừng thực 

hiện tại văn bản số 

613/CV-HCTC ngày 

01/6/2021 trước khi 

phê duyệt kết quả 

tuyển chọn. 
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