
1 

 

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 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  

khoa học và công nghệ thuộc đề án khung quỹ gen để thực hiện  

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

Kính gửi: 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 2082/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ về quỹ gen tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. 

Để tuyển chọn các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chủ trì thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ thuộc đề án khung quỹ gen để thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như 

sau: 

1. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn thuộc đề án 

khung quỹ gen tỉnh Vĩnh Phúc tại Phụ lục 1 kèm theo thông báo này. 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (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 

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). 

http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/MauBieu/Pages/mau-bieu.aspx
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c) Thuyết minh đề tài theo Biểu B1-2a-TMĐTCN-VP (nếu tổ chức, cá 

nhân xác định nhiệm vụ là đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ); 

thuyết minh dự án SXTN theo Biểu B1-2c-TMDASX-VP (nếu tổ chức, cá nhân 

xác định nhiệm vụ là dự án sản xuất thử nghiệm). 

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 cơ quan, 

tổ chức trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc biết tham gia đăng ký tuyển chọn. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng TB); 

- Cổng TTĐT Sở KHCN (đăng TB); 

- Lưu: VT, QLKH. 

          (BĐT) 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Võ 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Bảo tồn, 

lưu giữ 

nguồn gen 

quý hiếm 

loài cây 

Lim xanh 

(Erythroph

leum 

fordii);  

Chi cục kiểm 

lâm Vĩnh 

Phúc 

Bảo tồn, lưu 

giữ nguồn 

gen và nhân 

giống loài 

cây Lim 

xanh 

(Erythrophl

eum fordii) 

trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc giai 

đoạn 2021-

2025. 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): Cây Lim xanh 
(Erythrophleum fordii) được bảo tồn, 

lưu giữ nguồn gen và nhân giống. 

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

2.000  

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. Tổ chức chủ trì/phối hợp phải 

có đủ năng lực, tiềm lực (nhân lực, 

kỹ thuật, cơ sở vật chất/đất 

đai,v.v.) để đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ. 

2. Phải có giấy xác nhận tham gia 

phối hợp và giấy bảo lãnh vay 

vốn/cam kết đối ứng kinh phí (nếu 

nhiệm vụ có đối ứng kinh phí hợp 

pháp ngoài ngân sách nhà nước) 

của tổ chức, cá nhân chủ trì và các 

tổ chức, cá nhân phối hợp thực 

hiện hoặc ứng dụng kết quả, sản 

phẩm của nhiệm vụ.  
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

2 

Bảo tồn, 

lưu giữ 

nguồn gen 

2 loài cây 

quý hiếm: 

Lát hoa 

(Chukrasia 

tabularis 

A. Juss.) và 

Gù hương 

Cinnamom

um 

balansae 

H.) 

Vườn Quốc 

gia Tam Đảo 

Bảo tồn, lưu 

giữ nguồn 

gen 2 loài 

cây quý 

hiếm: Lát 

hoa 

(Chukrasia 

tabularis A. 

Juss.) và Gù 

hương 

Cinnamomu

m balansae 

H.) tại 

Vườn Quốc 

gia Tam 

Đảo giai 

đoạn 2021-

2025. 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 2 loài cây quý 

hiếm: Lát hoa (Chukrasia tabularis A. 

Juss.) và Gù hương Cinnamomum 

balansae H.) được bảo tồn, lưu giữ và 

nhân 3.000 cây giống.  

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

1.500 Như đã nêu tại STT 1 

3 

Điều tra, 

thu thập, 

đánh giá, 

tư liệu hóa 

nguồn gen 

thủy sản 

quý, có giá 

trị kinh tế 

Chi cục Thủy 

sản Vĩnh 

Phúc. 

Điều tra, 

thu thập, 

đánh giá, tư 

liệu hóa 

nguồn gen 

thủy sản 

quý, có giá 

trị kinh tế 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 04 nguồn gen 

thủy sản (cá Lăng chấm, cá Mòi cờ 

hoa, cá Chiên, cá Rầm xanh) được điều 

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

1.500 Như đã nêu tại STT 1 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

hoặc có 

nguy cơ 

tuyệt 

chủng. 

hoặc có 

nguy cơ 

tuyệt chủng 

giai đoạn 

2021-2025. 

tra, thu thập, đánh giá, tư liệu hóa.  hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

4 

Bảo tồn, 

lưu giữ và 

phát triển 

nguồn gen 

một số 

giống nấm 

ăn, nấm 

dược liệu 

tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Trung tâm 

Ứng dụng 

Tiến bộ 

KH&CN 

Vĩnh Phúc 

Bảo tồn, lưu 

giữ và phát 

triển nguồn 

gen một số 

giống nấm 

ăn, nấm 

dược liệu 

tại tỉnh 

Vĩnh Phúc 

giai đoạn 

2021-2025. 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 05 giống nấm 

có giá trị:  1. Nấm Đầu khỉ (Hericium 

erinaceus); 2. Nấm Mộc nhĩ đen 

(Auricularia auricula -judae); 3. Mộc 

nhĩ nhung (Auricularia polytricha) 4. 

Nấm Sò (Pleurotus ostreatus); 5. Nấm 

Rơm (Volvariella volvacea)  

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

1.500 Như đã nêu tại STT 1 

5 

Xây dựng 

vườn bảo 

tồn, lưu 

giữ, nhân 

giống và 

phát triển 

một số loài 

cây dược 

liệu bản địa 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Vĩnh Phúc và 

Viện Dược 

liệu  Việt 

Nam 

Xây dựng 

vườn bảo 

tồn, lưu giữ, 

nhân giống 

và phát triển 

một số loài 

cây dược 

liệu bản địa 

của tỉnh 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 40 loài cây 

dược liệu bản địa được lưu giữ, bảo 

tồn trong vườn: 1. Ngũ gia bì hương 

(Acanthopanaxgracillistynus); 2. Ngũ 

gia bì gai (Acanthopanaxtrifoliatus L.); 

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

4.000 Như đã nêu tại STT 1 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

của tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc 

giai đoạn 

2021-2025. 

3. Thủy xương bồ lá to 

(Acorusmacrospadiceus); 4. 

Trầm hương  (Aquilariacrassna Pierre 

ex); 5. Nấm đất (Balanophoralaxiflora 

H.); 6. Cầu diệp sao 

(Bulbophyllumastelidum A.); 7. Chè sốp 

(Camellia fleuryi (A. Chev.); 8. Trà hoa 

trái mỏng (Camellia pleurocarpa); 9. 

Re hương 

(Cinnamomumparthenoxylon); 10. 

Hoàng liên (Coptisquinquesecta); 11. 

Ngọc vạn Tam Đảo 

/DendrobiumdaoenseGagnep; 12. Đại 

giác /DendrobiumlongicornuLindl; 13. 

Tắc kè đá /Drynariaboniic. Chr.; 14. 

Cốt toái bổ /Drynariafortunei; 15. Lan 

phích Việt Nam 

/Flickingeriavietnamensis; 16. Châu thụ 

/Gaultheria fragrantissima Wall.; 17. 

Màu cau trắng 

/Goniothalamusmacrocalyx Ban; 18. 

Giác đế Tam Đảo 

/Goniothalamustakhtajanii Ban; 19. Tổ 

Kén (Thâu kén) 

/HelicteresangustifoliaL.; 20. Chùm gửi 

trung bộ /HelixantheraannamicaDans.; 

2021-

2025. 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

21 

Hồi đá vôi /IlliciumdifengpiB.N.Chang; 

22. Tỏi dại /LiliumbarawniiF.E.Bt; 23. 

Hài xoắn /Paphiopedilumdianthum; 24. 

Hài xanh /Phaphiopedilummalipoense; 

25 

Hoàng tinh hoa đỏ 

/Polygonatumkingianum; 26. Ba gạc 

bắc bộ (hoa đỏ) /Rauvolfiaserpentina (L.) 

B. ex Kurz; 27. Ba gạc vòng 

/Rauvolfiaverticillata; 28 

Quyển bá trường sinh 

/Selaginellatamariscina; 29. Kim cang 

nhiều tán /Smilax 

elegantissimaGagnep.; 30. Kim cang 

petelot /Smilax petelotii T. Koyama; 31 

Hòe bắc bộ 

/SophoratonkinensisGagnep.; 32. Huyết 

rồng /Spatholobusparviflorus; 33. 

Bách bộ nam 

/StemonacochinchinensisGagnep.; 34. 

Bách bộ dung /StenomasaxorumGagn.; 

35. Bình vôi hoa đầu 

/StephaniacepharanthaHayata; 36 Củ 

bình vôi /Stephaniaglabra(Roxb.) 

Miers.; 37. Thiên niên kiện 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

/Homalomena occulta (Lour.); 38. Hà 

thủ ô đỏ /Fallopia multilora (Thunb.); 

39. Khúc khắc/Smilax glabra Roxb.; 40. 

Đỗ trọng nam /Parameria Laevigata 

(Juss.) Modenke (P.barbata (Bl.) 

Schum)  

6 

Bảo tồn, 

lưu giữ và 

phát triển 

nguồn gen 

một số loài 

cây dược 

liệu bằng 

các biện 

pháp công 

nghệ sinh 

học tiên 

tiến tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Trung tâm 

Ứng dụng 

KH&CN 

Vĩnh Phúc, 

Viện Sinh 

học Nông 

nghiệp - Học 

Viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam  

Bảo tồn, lưu 

giữ và phát 

triển nguồn 

gen một số 

loài cây 

dược liệu 

bằng các 

biện pháp 

công nghệ 

sinh học 

tiên tiến tại 

tỉnh Vĩnh 

Phúc giai 

đoạn 2021-

2025. 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 18 loài cây 

dược liệu bản địa: 1. Trà hoa vàng 

(Camellia chrysantha, thuộc họ Chè 

(Theaceae). 2. Đinh lăng (Polyscias 

fruticosa).; 3. Sa nhân tím (Amomum 

longiligulare, Sa nhân thuộc họ Gừng 

(Zingiberaceae); 4. Khôi tía ( Ardisia 

silvestris Pitard Họ: Đơn nem (danh 

pháp khoa học: Myrsinaceae); 5. Gừng 

gió (Zingber zerumbert sm. Họ khoa 

học: Thuộc họ gừng Zinbiberaceae).; 6. 

Cà gai leo (Solanum procumbens Lour); 

7. Giảo cổ lam 5 lá (Gynostemma 

pentaphyllum (Thunb.); 8. Thục quỳ 

(Althaea rosea (L.); 9. Bản lam căn 

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

4.500 Như đã nêu tại STT 1 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

(Clerodenron cytophyllum Turcz); 10. 

Cát cánh (Platycodon grandiflorum 

(Jacq.); 11. Rau đắng đất (Glinus 

oppositifolius (L.); 12. Khổ sâm 

(Sophora flavescens Ait.); 13. Bạch cập 

(Blettila striata); 14. Hoàng cầm 

(Scutellaria baicalensis Georg.); 15. 

Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.); 

16. Sâm cau đen (Curculigo 

orchioides Gaertn.); 17. Cỏ ngọt (Stevia 

rebaudiana); 18. Sâm khoai 

(Smallanthus sonchifolius). 

7 

Bảo tồn, 

lưu giữ và 

phát triển 

nguồn gen 

một số loài 

hoa Lan 

quý bằng 

các biện 

pháp công 

nghệ sinh 

học tiên 

tiến tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Trung tâm 

Ứng dụng 

KH&CN 

Vĩnh Phúc, 

Viện Sinh 

học Nông 

nghiệp - Học 

Viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam, Viện 

Di truyền 

Nông nghiệp. 

Bảo tồn, lưu 

giữ và phát 

triển nguồn 

gen một số 

loài hoa Lan 

quý bằng 

các biện 

pháp công 

nghệ sinh 

học tiên tiến 

tại tỉnh 

Vĩnh Phúc 

giai đoạn 

2021-2025. 

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 07 giống Lan 

bản địa có giá trị để ưu tiên bảo tồn:  
1. Lan Hoàng thảo Tam Đảo 

/Dendrobium daoense; 2. Lan phi điệp 

vàng /Dendrobium daoense; 3. Lan Phi 

điệp tím /Dendrobium anosum; 4. Lan 

Trầm tím /Dendrobium Nestor; 5. Lan 

Hoàng thảo kèn /Dendrobium 

Lituiflorum; 6. Lan Kiều tím 

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

3.000 Như đã nêu tại STT 1 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC ĐỀ ÁN QUỸ GEN ĐỂ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-SKHCN ngày              tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc) 

TT 

Tên 

nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức  

đề xuất 

Đinh 

hướng  

mục tiêu 

Nội dung và  

Kết quả (sản phẩm)  

Thời gian 

thực hiện  

 

Dự kiến kinh 

phí từ NS 

SNKH tỉnh 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

A 1 2 3 4 5 6 7 

(Dendrobium amabile (Lour.) O’Brien.) 

7. Địa Lan Thanh trường /Cymbidium 

sinense Heynh.;  

8 

Nghiên 

cứu, bảo 

tồn và phát 

triển một 

số nguồn 

gen dược 

liệu 

quý trên 

địa bàn 

tỉnh Vĩnh 

Phúc.   

Vườn Quốc 

gia Tam 

Đảo, Trung 

tâm KHLN 

Đông Bắc Bộ 

- Viện 

KHLN Việt 

Nam, Trung 

tâm Nghiên 

cứu trồng và 

chế biến cây 

thuốc Hà 

Nội - Viện 

Dược Liệu; 

Trung tâm 

nghiên cứu 

và chuyển 

giao công 

nghệ - Viện 

Hàn lâm 

Khoa học và 

Công nghệ 

Việt Nam 

Bảo tồn và 

phát triển 

một số 

nguồn gen 

dược liệu 

quý trên địa 

bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

giai đoạn 

2021-2025.   

* Nội dung thực hiện: Do tổ chức đăng 

ký chủ trì xác định cho phù hợp với 

mục tiêu, kinh phí dự kiến của nhiệm 

vụ. 

* Kết quả (sản phẩm): 11 cây dược 

liệu quý: 1. Rau sắng (Melientha suavis 

Pierre); 2. Bát giác liên/ (Podophyllum 

tonkinense/Dysosma tonkinense 

Gagnep; 3. Thổ tế tân/Asarum 

caudigerum Hance; 4. Cát sâm/Callerya 

speciosa; 5. Na leo/Kadsura heteroclita; 

6. Khôi trắng/Ardisia gigantifolia Stapf; 

7. Bách bộ hoa tím/Stemona saxorum 

Gagnep.; 8. Một lá/Nervilia fordii 

(Hance) Schlechter; 9. Ý dĩ/Coix 

lachryma jobi; 10. Địa liền/Kaempferia 

galanga L; 11.  Cây Râu 

mèo/Orthosiphon aristatus  

Thời gian 

thực hiện: 

Do tổ 

chức đăng 

ký chủ trì 

xác định 

cho phù 

hợp trong 

giai đoạn 

2021-

2025. 

4.000 Như đã nêu tại STT 1 
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