UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 513 /SKHCN-QLKH
V/v công nhận kết quả nhiệm vụ
khoa học và công nghệ.

Quảng Trị, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị.
Theo đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học
và Công nghệ tại Công văn số 99/TTNCƯD ngày 19/7/2021 “về việc đề nghị đánh
giá và công nhận quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ nguyên liệu Cà
gai leo và các dược liệu khác”.
Theo đó, các quy trình “Quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ
nguyên liệu Cà gai leo và một số dược liệu khác” là kết quả nghiên cứu của đề tài
khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm
hàng hóa từ thảo dược” do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin
KH&CN chủ trì thực hiện đã được Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp cơ
sở nghiệm thu năm 2018 với kết quả đạt loại xuất sắc. Ngay sau khi đề tài kết
thúc Trung tâm đã tổ chức sản xuất và thương mại sản phẩm bảo vệ sức khỏe
Cagali hòa tan và được thị trường đón nhận. Từ đó đến nay Trung tâm tiếp tục
nghiên cứu, hoàn thiện quy trình và sản xuất sản phẩm với chất lượng ngày càng
cao, giá thành ngày càng giảm và sản phẩm ngày càng được thị trường tin dùng với
Quy trình sản xuất theo quy mô sản xuất.
Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng tư vấn cấp
tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Quyết định số
164/QĐ-SKHCN ngày 16/8/2021). Hội đồng họp ngày 26/8/2021, ý kiến của các
thành viên Hội đồng được tổng hợp tại Biên bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ. Các thành viên Hội đồng tham dự họp đã thống nhất
đồng ý công nhận Quy trình trên. (có biên bản họp gửi kèm)
Để có thể chuyển giao các quy trình này cho các dự án thuộc Chương trình
Nông thôn miền núi theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng
dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, thì quy trình
này phải được công nhận là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh đồng ý về mặt chủ trương để Sở Khoa học
và Công nghệ công nhận quy trình trên là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, QLKH.
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