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U BAN NHAN DAN
TINE QUANG TRj

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S& 9 g.UQD-UBND

Quáng Trj, ngayOthang4 nám 2022

QUYET ojiNu
Phê duyt danh myc nhim vy khoa hyc và cong ngh cp tinh
(Lan 1, nam 2022)

UY BAN NBAN DAN TINE QUANG TRI
Can thLut Td chzk chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015;
Can cü Luát Khoa hQc và Cóng nghê ngày 18/6/2013,
Can thNghj djnh s6 08/2014/ND-GP ngày 27/01/2014 cza hInhphü quy
djnh chi tiêt và hwóng dan thi hành môt so diêu cza Luát Khoa hQc và COng
nghé;
Can ci Quyet dinh s 11/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cãa UBND
tinh ban hành Quy chê quán lj các nhiêm vu khoa hoc và cOng nghê cap tinh và
cap cc' sà trên ã'ja bàn tinh Quáng Trj;
Theo d nghi cüa Giám &c Sá Khoa hQc và COng nghê tai Ta trinh s
07/TTr-SKI-ICN ngày 28/3/2 022.

QUYET D4NH:
Diu 1. Phê duyt danh miic 15 nhim viii khoa hçc và cong ngh cap tinh
(Dot 1) bat dâu thirc hin tü nàm 2022 (chi tiêt taiphu luc kern theo).
Diu 2. Giao Sà Khoa hc và Cong ngh t chüc thông báo nOi dung các
nhim vi nêu ti Diêu 1 trên Trang thông tin din tr cüa S& Khoa h9c và Côn
ngh; to chüc xét duyt ho so và thâm djnh ni dung, kinh phi trng nhim vi dê
tham mtru Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh phé duyt theo quy djnh hin hãnh.
A
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Dieu 3. Quyet dnh nay co hiçu 1rc thi hanh ke tu ngay ky.
. A

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c So Khoa hçc và Cong ngh,
Thu tru&n các cd quan lien quan, don vj thu tn nhim vi chju trách nhim thi
hãnh Quyét djnh này.h-jty
Nc'i nhn:
- Nhix Diu 3;
- Chü tjch UBND tinh (b/c);
- Luu: VT, KT(Th).(t

TM. UY BAN NUAN DAN
KT. CHU TjCH
UTJCH

Lê DIrc Tin

OA HQC vA CONG NGH CAP TIM! (DJT 1, NAM 2022)
/QD-UBND ngayO/1//2O22 cza UBND tinh Quáng Tn)
Thai gian
dung nghiên ciru chinhIkt qua, san phm
TT
Dlnh hu*n'g
thrc hin
d,r Icin tao ra
(tlsáng)
I LINH VI)C KHOA HQC xA HO! vA NHAN VAN (GOM 05 NIHEM V
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Nghién elm
cáe
giãi
pháp thre
hiên eo câu
1i nn kinli
t gn vâi
chuyên dM
mô
h'mh
tAng trtrâng
cüa
tinh
QuAng Tn
theo huOng
nAng
eao
chat li.rqng,
hiéu qua va
nAng
1e
c?nh
giai
doin
202 1-2025,
dinh huOng
den 2030

* Miic tiêu:
1. Cung cp lun dr khoa
h9c dê hoach djnh chin
hrçve, ehInh sáeh, quy
hoch, k hoch phat tnin
giai do?n 2022-2025; de
bit là, xây d%rng quy hoach
tinh QuAng Tn thôi kS'
2022-203 0, thm nhIn den
nAm 2050; là co so d
UBND tinh ban hãnh K
hoach eo cAu 1aj nn kinh
th giai do?n 2022-2025,
djnh hirOng dn nAm 2030
trên dja bàn tinh;
2. Nghiên elm din bin
qua trirji tAng trJ(ing
ehuyn djch ei U kiith t,
eo cAu nganh và nOi nganh,
co eAu vüng, co eâu dâu tu,
doanh nghiêp nha nuOc, to
ehlre tIn diing giai doan
2016-2021;

* Ni dung nghiên cuu:
1. Nghiên elm 1)2 1un ehung v Co eâu 1ti nn
kinh tê g.n vài ehuyén di mô hInh tAng truàng;
2. Phân tIch thuc trang eq cAu nn kinh t va mô
hinh tAng fru1ng cüa tinh giai doan 2016 — 2021:
Phân tIch, dánh giá các kt qua, co hOi, nhUng
bt cap, tháeh thlre; eáe yu t, tác nhân táe dng
len cAu true nn kinh t và eae h qua phát tniên;
Xác djnh nhUng nganh, linh e cO tInh chAt dOt
phá trong chuyn d61 ed cAu kinh th vung;
3. Nghiên clru, xay dirng miie tiêu, quan dim,
nguyen te và nhim vi, giái pháp co cAu laj nM
kinh th gn vOi ehuyn di mô hInh tAng trithng
cUa tinh giai do?n 2022 - 2025, dinh huOng den
nAm 2030;
4. Nghiên elm, d xuAt cáe eo ch ehInh sách,
giái pháp h trçi thirc hin eo cAu 1i nn kinh tê
trén dja bàn tinh trong giai doan tOi.
* Kt quãlsãn phm dir kin:
1. Báo cáo dánh giá thue tnng v din bin qua
trmnh tAng trithng và chuyn djeh e eAu kinh t&
co eâu ngãnh và nOi ngAnh, eq eAu yang, co cau
du tu, doanh nghiêp nha nirOc, t6 ehlre tin dung
giai doan 2016-2021;
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DInh hiróng muc tiêu
3. D xut h th6ng giãi
pháp ci cu lai nn kinh té
gàn vài chuyn di mô
hlnh tang tnxâng dn näm
2025, dinh huàng dn näm
2030.

02

Phát
trjn
kiflh té - X
hOi gan Va1
dam
bão
qu6c phông,
an ninh a
cac xã, thj
trn
biên
giài trén dia
bthi
tj
Quáng Trj

* Mu.c tie..:
Lam rö 1 1un ye phát
trin kinh té - xA hOi g
vôi dam bâo quc phông,
an njfl
2. Phân tIch, dánh giã thirc
trng ye phát tén khh e xã hOi và quc phông, an
ninh a các xã, thj tr.n biên
..
gim;
3. D xut nhUng quan
dim c bàn và nhUng giãi
pháp chü yu phát
kinh t - xã hOi g.n vOi
dam báo qu6c phông, an
ninh di vth các , th i
biên gith trên dia bàn tuili.

Thai gian
Ni dung nghiên curt. chInhJkt qua, san phm
thyc hin
dr iin tao ra
((hang)
gân
t
2. H th6ng giãi pháp ca cAu 1i nn kinh
vâi chuyén di mô hInh tang tnrâng den nm
2025, djnh huàng dn näm 2030;
3. Luân cr khoa hQc hoach djnh chin luçic,
chInh sách, quy hoach, k hoach phát trin KTXI-! tinh Quang Tn giai do?n 2022-2025, (l4nh
hixàng den nãm 2030.
* Ni dung nghiên cur..:
12
phát
trin
kinh
té
v
1.C sâ 1 1un và thuc tin
- xA hOi gän v(ii dam bão quc phông, an ninh ti
các xA, thj trn vüng biên giOi;
2. Dánh giá thirc trng và nhUng v.n de dt ra
trong phát tnién kinh t - xa hOi gn vài dam bão
qu& phong, an ninh ii các xä, thj tr&i biên giài
tinh Quãng Tn giai do?n 2016-2021;
Quan dim và giãi pháp phát trin kinh t - xA
hi gn vâi dam báo qu& phông, an ninh ô các
xa, thj trin biên gith tinh Quãng Tn trong th?Lri kS
mâi.
* Két quã/sán phm dir kien:
1. Báo cáo h thng c so i 1un và th%rc tiên ye
phát trin kinh té - xä h)i gän vOi dam bão qu6c
phông, an ninh ti các xã, thj trIm vUng biên giOi;
2. Báo cáo dánh giá thirc trng ye diên bin qua
trinh tang thrOng và chuyn djch Co cAu kinh t,
Co câu nganh và ni nganh, co câu vng, co cIm
dIm tir, doanli nghip nhà nuOc, t chCrc tIn dung
giai do,n 2016-2021;

Dornv.
chü .

Triiiing
Chinh trj
Lé Dun
tinh Quãng
Tn

Hinh thurc và
phirong thuc
thrc hin

Dé
tài
KHCNI Xét
trirc
giao
tip
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Phát
huy
vai trô Mt
trn T quc
Vit N
trong
vn
p
dOng,
hp
doàn
k& các ton
giáo và ding
bào C th(
trén dja bàn
tinh Quáng
Tn.

D.nh huróng mule

* Mc tiêu:
1. Nghin cfru nhung chü
tnxclng, quan dim cüa
Dãng ta ye vn t ton giáo
vai trô, trách nliiém cüa j
ban Mt fran T qu6c Vit
nam trong cOng
ton
giáo;
2. Thuc tr?ng vic thirc
hin chInh sách ton giáo
cUa Uy ban Mt 1rn To
quôc Vit Nam các cp tren
dja bàn tinh;
3. Phixcng huOng phát huy
vai trô cüa Uy ban Mt
T quc Vit
trên dai bàn tinli trong
thirc hin chInh sách d6i
vth ton giáo, gop phn
g
cirOng khi d
k
k&
toàn dan tôc, doàn kt
ton giáo và dng bão có
do trong giai don hiên
nay;

Thoi gian
Ni dung nghiên curu chmnh/kt qua, san phm
Don vj
thirc hin
dir 1cin tao ra
chü tn
(tháng)
3. Báo cáo ct xuAt mOt s giãi pháp, kin nghj
nhm nâng cao hiu qua cüa cong tác phát trin
kinh tê - xA hOi gän vâi dam bão qu& phOng, an
ninh a các xã, thj trn biên giài trén dja bàn tinh
trong thai gian tai.
* Ni dung nghiên ciru:
ban
12
Uy
Mt tn
Nghiên ci'ru, khão sat th%rc trng, tInh hInh v
T6
qu&
các to chirc tOn giáo trên dja bàn tinh nhtr v: ca
Vit Nam
cu th chüc, bO may cüa Giáo hOi; s luqng chirc
tinh
Quãng
sic, chüc vic, nhà tu hành, dng bào có do cüa
Tn
cac ton giáo; s hrcmg cci so thO tlr; tInh hlnh th
chirc va sinh hot cüa dng bào có dao thuc các
tó ch(rc ton giáo...;
2. Dánh giá tlnh hmnh v hot dng ton giáo và
hot dung x hOi cña các to chrc ton giáo trên
mt so phung din ca bàn: tham gia các phong
trào thi dua yêU lilac, ccii quan dan cr, Mat trãn,
doàn th; tham gia xã hôi hOa y t& giáo diic, bão
trçi xä hOi, dty ngh; tInh hinh hoat dông di
ngoti nhãn dan ton giáo cüa các t ch(rc tOn giáo
trong nhcrng nàm qua; tinh hInh doàn k& nOi bO
trong các tO chirc ton giáo và vai trô cüa Giáo hOi
trong vic doàn k& nôi bO các vi chirc sic, chirc
vic, dng bào có dto và nhân dan trong khi dai
doãn kt dan tc;
Chñ thxmig cOng tác cüa Dáng, Nhà nuOc cña
tinh d& vOi tOn giáo;

HInh thuc và
phirong thirc
thrc hin

D
tài
KHCN/ Xét
trirc
giao
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Thàigian
Nçi dung nghien curu chinhJket qua, san pham
•
thirc hien
dirluentaora
(thang)
4. Mt s d xuAt, ki&i 4. Du báo di.rçic xu huàng và nhUng nhãn t ãnh
nghj v nhim viii
giái huing den cong tac vn dng, tap hcrp doàn két
pháp phü hçip trong th&i các ton giáo Va dong bão CO do trong khôi di
doan ket toan dan tçc;
gian toi.
5. Nhn din, du tranh vài hot dng lcn diing
van tie ton giáo và cong tác ton giáo nhàm chia rê
khOi dai doãn két toàn dan tOe, gay mat on dinh
chInh trj xA hOi trên dja bàn hin nay;
6. H th6ng các giãi pháp nhm phát huy vai trO
cüa to chrc tOn giao các cap trong vic tp hcip,
doàn kêt dong bào có dto và than dan trong khôi
dii doàn kêt toàn dan tOe; Nhung tie xuât, kiên
nghj ye ca ché, chInh sách, nOi dung, phucvng
thirc, diêu kin tie lam tot vic van tiOng, tap hqp
doàn kêt các ton giáo và dông bào CO d?o trong
khôi dti doàn két toãn dan tOc.
* Kt quã/sán phm dir kin:
1.Báo cáo dánh giá thuc trng v các chñ tnrcvng
chInh sách cña dáng và nhà nurc và tInh hmnh to
chüc, hoat dOng xä hOi các t chirc ton giáo trên
tija bàn tinh giai doan 2016-2021;
2. D xut
drng h th6ng giâi pháp phü hcip
nhãm tang cx?mg cOng tác vn dOng, tp hcip các
ton giáo trong khôi di doàn kt toàn dan tham
gia cOng cuOc
drng và bão v To quôc trong
th?ngiantài.
+ Nhóm thim vti, giãi pháp v co ch chInh
sách tang cuOng, vn dng doàn kêt các tOn giao;
.
..
Dinh hirong muc tieu
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chutn

HinhthIrcvà
phirong thirc
thrc hiçn
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Dinh
giá
thirc tii
Va d xuât
CáC
gui
phip, flhäfli
ma rng và
ning
cao
hiu
qua
cong
tác
gum sit cüa

cap i''

'"

ban kiêm tra
CáC
caP
trong Ding
tinh
bO
Quing Trj

Dinh h.róng mu,c tiêu

* Muc tiêu:
1. Dinh giá thijc trang
hot dng gum sat cüa cp
ñy Ding, UBKT Ding cic
cAp trong Ding b tinli;
ra cic chü tniang, bin
pháp nhm lãnh do, chi
dao th chCrc thirc hién &
cong tic gum sat trong
Ding bô tinli;
2. Phit huy uu dim; phát
hin hn chê, thiu Sot,
khuy& dim và nguyen
nhân,... d
, th
nAn, ch&i chinh, khAc
phiic; cãnh bio, phOng
ngra, han ch ti da nhimg
thiêu sot, khuyêt diem, V
phm cüa tó ch(rc ding Va
ding viên;

Thoi gian
Ni dung nghiên cuu chmnh/kt qua, sin phm
thirc hin
dir Iin tao ra
(tháng)
+ NhOm nhim viii, gui pháp v th chüc, trách
nhim cic cd quan trong h th&ig chInh trj;
+ Nhóm gui pháp v nOi bO cic t6 chüc ton giáo.
3. Cun s tay hi.ràng dn nghip vii cüa cong tác
mt trn lien quan dn cong tic vn dOng, tp
hçip doàn kt ton giio va d&ig bio có do (Tii
1iu lim hinh nOi bO).
* Ni dung nghiên ciru:
12
Nghiên cCru ca sâ 1 1un v cong tic gum sit
cua Ding;
2. Nghiên cfru dinh giá thigrc trng và bài hQc
kinh nghim v cong tic gum sit cña Ding bO
tinh thi gian qua (2016-2021);
3. D xuât mt so gui phip chñ yu ning cao
hiu Irc, hiu qua và chat luqng cong tác gum
sat trong Ding bO tinh trong thii gian tai;
4. Xây drng Cuôn s tay HOi — Dip lien quan
dn cong tic giám sat cüa cAp üy, Uy ban kim
tra cac cap trong Ding bO tinh Quing Tn.
* Kt quiisin phAm di1 kin:
1. H thông hOa mOt so vAn d l lun v giám
sat và cong tic giam sit trong Ding cüa Ding bO
tinh;
2. Bio cáo dinh giá thirc trng cOng tic giám sat
trong Ding bO tinh thñ gian qua (2016-2021), ttr
dO rut ra các bài hoc kinh nghim và d xuAt mOt
s giái pháp nhiim ning cao hiu lc, hiu qua,
chat krçmg cOng tic gum sit trong Ding bô tinh
thii gian t&i;

Don vj
chü trl

Uy

ban
Kim tra
Tinh
Ciy
Quing Trj

ffinh thuc vi
phiroiig thuc
thurc hin

D
tii
KHCN/ Xët
giao
trrc
tiêp
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Dinh hiróng muc tiêu

(thong)

3. Nhàm nãng cao näng lire
lânh dao va sCrc chin dâu
cüa t chirc Dãng; giü
nghiêm k)' cuclng, k3' 1ut,
sr doàn k&, thông nhât
trong dáng bô tinh; ngàn
chn sr suy thoái ye tti
ttthng chInh trj, do dCrc,
lOi song, t quan liôu, tham
nhüng, lang phi và tieu C1fC.

05

Dánh
giá
thirc trang
Va dé XUât
CáC
gui
pháp
phü
hçip, nhãm
nãng
cao
hiu
qua
trong hot
dOng quãii
ly, nha fllWC
ye thi dua,
khen thuOng
các cap tren

Thai gian
Ni dung nghiên cuu chInhIkt qua, sin phim
thirc hin
dir kin tao ra

* Muc tiêu:

xut vói ban chip hinh Dãng bO
3. Báo cáo
tinh, Ban thu?mg vi Tinh üy mt si giãi pháp
nhuim lãnh dao, chi do mi rng và nâng cao
hiu hrc, hiu qua, cht krqng côn tác giám sat
trong Dáng b tinh; D nghj vài cap üy, t6 chüc
clang, üy ban kim tra các cAp trong Bang b cac
giãi pháp ci,i th nhm thc hin tót cong tác
giám sat trong Bang ô trong tirng dja phwrng,
dn vi;
4. Cun s tay HOi - Dáp lien quan dn cong tác
giám sat cüa cAp üy, üy ban kim tra các cAp
trong Dáng bO tinh Quâng Tr d huâng dn các
t6 ch(rc clang và UBKT các cap thixc hin CO hiu
qua.
* Ni dung nghiên cuu:

1. Nghien cüu ccv so i
lun va thirc trng cüa hoat
dng quãn 1 nhà nuOc ye
cong tác thi dua, then
thuOng tai tinh Quãng Tn
trong thai gian qua(20 162021);
2. Trén ccv sO phãn tIch,
dánh giá thuc trng v tinh
hinh quãn l nhà nuOc
trong cong tác thi dua,
then thuOng d dua ra CáC
giãi pháp phü hqp, nm

i. Nghiên ethi ccv sO i lun trong vic quãn i
nhà nuOc v thi dua, then thuOng (cap nht cac
Van bàn QPPL mOi v cong tác quãn 1 nhà nuOc
lien quan dn ni dung nghiên cCru cüa d tai);
2. Diu tra, dánh giá thc tring v hott dng
quãn 1 nha nuOc cüa các cAp chInh quyên, cac
nganh, cac t chic, doanh nghip v cong tác thi
dua then thuOng trên dja bàn tinh Quing Tn
trong thai gian qua (2016-2021);
3. D xuAt djnh huOng và các giái pháp phü hcvp,
nh.m nâng cao hiu qua cOng tác quãn l nhà
nuOc cña các cAp chInh quyn, các ngành, các t
chirc, doanh nghip v cong tác thi dua, then

12

Don vi
chü li-i

Ban Thi
dua - Khen
thuOng
tinh Quãng
Tn

HInh thirc vl
phirong thirc
thurc hin

D tài
KHCN/ Xét
giaotrrc
tiêp
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Dinh hirong

dja bàn tinh gop phn nãng cao hiu
Quãng Trj.
qua Cong tác quãn 1 nhà
flUÔC CC cap v thi dU
khen thuâng trên dja bàn
tinh trong giai do?n tài
(2022-2030).

gian
Ni dung nghiên ciru chinhIkt qua, san phm Thai
thirc hin
dir idn tao ra
(thdng)

chü

HInh thuc và
phirong thirc
thrc hin

thtrâng trén dja bàn tinh trong giai do?n (20222030);
4. Xây dimg s tay hOi-dáp phic vi cong tác
Quãn 1 nha nuâc v thi dua khen thuàng trên
dja bàn tinh Quãng Tn.
* Kt quã/sãn phm di kin:
1- H thng c sà 1 1un trong vic quãn 1 nhà
nuàc v thi dua, khen thung các cap;
2- Báo cáo dánh giá thrc trng v hott dOng
quãn 1 nhà ntràc cüa các cp chInh quyên, các
ngành, các t chCrc, doanh nghip v cong tác thi
dua, khen thung trên dja bàn tinh Quãng Tn
trong th&i gian qua (2016-2021);
3. D xut djnh huàng vã các giãi pháp phü hqp,
nhm nâng cao hiu qua cOng tác quãn 1 nha
rnrc cüa cac cAp chInh quyn, các ngành, các t
chi'rc, doanh nghiép v cong tác thi dua, khen
thuâng trên dja bàn tinh trong giai do?n (20222030);
4. Cun s tay hOi-dáp phiic vii cong tác Quãn 1
nha nuâc v thi dua, khen thuâng trên dja bàn
flnh.

II LINH VC KHOA HQC K' THUIT VA CONG NGH
06

.

(GOM 06 NHIM VIJ)

* Ni dung nghiên cfru:
Nghiên ciru * Mic tiêu:
quy
tninh • Nghiên cfru quy trInii 1. Nghiên ctru xác djnh thii dim thu hoch qua
cOng
h tiêu thIch hcip cho qua trInh sAy;
ngh sAy tiên tin t

24

Tru?ing
tài
D
Dai
h.c KHCN/ Xét
trirc
Khoa hc giao
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sAy tiên tin
d tao ra san
phAm
h
tiêu xanh Va
h tiêu dO
bang
phirang
pháp
SAY
lanh kt hap
vài burc xa
hng ngoai
ti
tinh
Quang Trj

Djnh hiróng muc
ra san phm h tiéu xanh
và h tiêu dO bng phucmg
pháp sAy lanh k& hap vài
brc xa hng ngoi tai tinh
Quãng Tn, ttr dO gOp phn
nãng cao chAt lucmg, giá j
san phm h tiêu và thüc
dAy sr phát tnin bn virng
cüa ngành
X
h tiêu
tai Quáng Tn.

Thô'i gian
Ni dung nghiên cuu chInhJkt qua, san pham thffc hin
dy kin tao ra
(tháng)
2. Nghiên c(ru xác djnh các thông s6 cong ngh
và xay drng quy trmnh sAy hat h tiêu xanh Va h
tiêu dO bang phucrng pháp sAy 1mh k& hçrp vài
büc xa hng ngoi;
3. Phân tIch, dánh giá chAt krcmg san phAm ho
tiêu xanh va h tiêu do bang phrnmg pháp sAy
1nh k& hap vài birc xa hong ngoi;
4. Xây dijng mô hinh sAy ho tiêu xanh và h tiêu
dO bang phuxmg pháp say lanh k& hçrp vài b(rc
xa hang ngoi ti Hcip tác xä san xuAt, kinh
doanh ho tiêu Vinh Linh, vài quy mô 500kg hat
ho tiêu khO;
5. Xây dirng tiêu chun ca sà cho san phin hat
h tiêu xanh và h tiêu dO sAy bang phircing pháp
sAy lanh k& hçip vài bcrc xa hông ngoai;
6. To chrc tp huAn, hi thão khoa hçc và
chuyen giao quy trInh cong ngh.
* Kt quãlsãn phAm dir kin:
1.Báo cáo kt qua nghien cthi xác djnh th?yi dim
thu hoach h tiêu thIch hap cho qua tninh sAy;
2. Quy trInh sAy h tiêu xanh và h tiêu dO bang
phircing pháp sAy 1?nh k& hçrp vài bfrc xa hong
ngoi;
3. MO hInh sAy h tiêu xanh và h tiêu dO bang
phirang pháp sAy 1nh k& hqp vâi bIrc xa hong
ngoi ap diing tai Hap tác xã Sen xuAt, kinh
doanh h tiêu Vinh Linh, vâi quy mO 500kg hat
h tiêu khô;

HInh thuc và
phirong thuc
thirc hin
Tir nhiên, tiêp
hçc
Di
Quc gia
Ha Ni
Don vi
chü
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07 Nghiên cIru,
xiy
dmg
mô hinh irng
djng cong
ngh
cao
trong quãn
li', kiêm soát
djch bnh Va
sin
xuât
chin
nuôi
theo huâng
thông minh
trén dja biii
tinh Quing
Tn.

Dinh hirong

Thôi gian
Ni dung nghiên cu chInhJkt qua, san pham thc hin
dir kin tao ra
(thang
4. Báo cáo kt qua phán tIch dánh giá chAt luqng
san phm h tiêu xanh và h6 tiêu dO bang
phtrcmg pháp sAy 1?nh kêt hçip vài b(rc xa hng
ngoi;
5. B tiêu chuAn ci si cho sin phAm h tiêu xanh
va h tiéu dO sAy bng phuyng pháp say 1?nh k&
hçip vài büc xa hông ngoi;
6. Tii 1iu tp huAn, k yu hOi thão khoa h9c;
7. Bài báo khoa h9c duqc ding trên dc san cüa
Sâ Khoa hçc vi Cong ngh tinh Quing Tn.

* Myc lieu:

* Ni dung nghiên ciru:

1. liTng dung cong nghç
GIS xay drng ccr sâ dü 1iu
chin nuôi (giong vat nuôi,
nguôn gen giông vat flUÔ
co si chin nuôi, co s?v ché
bin) trén dja bàn trnh
Quing Tn theo dung quy
djnh cüa Lut Chin nuôi
nim 2018 vi có kha nang
tIch hçcp duc ViO CSDL
Chin nuôi quôc gia;
2. Xây drng cci sO dt lieu
viing an toàn dich bnh tren
nn tang üng ding cong
ngh cao (Al, hoc may vi
GIS);

1. Thu thp các thông tin, tii 1iu cO lien quan
dn hott dng chin nuôi (ging 4t nuôi và
ngun gen), các 1oi djch bnh trong chin nuôi,
danh sách các co SCI dU dleU klçfl San Xuat, nhaP
khAu, mua bin thtrc in chin nuôi, sin phm xCr 1
chAt thai trong chin nuôi trén dja bàn tinh Quing
Tn;
2. Xây dmg Co sâ dU lieu (csDL) chin nuôi
(ging 4t nuôi, ngun gen giông 4t nuôi, co Sâ
chin nuôi, co so chê bién, co sO bin thüc in chin
nuOi...) trên nn tang h thng thông tin dja 15i;
3. Xây drng co sO d[r lieu (CSDL) vüng an tom
djch bnh thig diing;

24

•
D
chü trI

Tnmg tam
Nghiên
cru Bin
•
Min
Trung,
Tmg
hQc
Dti
Nông Lam,
hQc
Dti
Hue.
phoAi !19p:
Chi
ciic
Chin nuôi

Hlnh thirc vl
phiroiig thrc
thrc hin

D

tii
KHCNI Xét
trrc
giao
tiép
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D.nh hiróng miic tiêu
3. Xây dirng h tMng phn
mém quãn 1, kim soát
djch bnh và san xuât chän
nuôi
chy trén nn
WebGIS k& hap vài Al và
hQc may (co phân quyen
cho fllRY1 quãii 1)' Va SiX
ding tr cAp tinh, huyn, XL
chü trng trai, ccr sv chän
nuôi...);
3. T6 chirc các hot dng
tp hun và chuyên giao
cong ngh sü ding h
thong phân mm quãn
kim soát djch bnh và san
xuAt chän nuOi, các CSDL
d xay dimg mO hInh irng
diing cho các ben lien quan
trên dja bàn tinh Quãng
1ij.

HInh thirc và
Thèi gian
Dni
Ni dung nghiên ciru chInhJkt qua, san phm
phirong thuc
thirc hin
chü
dr kin tao ra
thirc hin
(thdng)
tinh Quàng
4. Xây dirng h thng phn mm quãn 1, kim
Tn
soát djch bnh và san xut chän nuôi trên nn
WebGIS, Al và h9c may (co phãn quyn cho
ngu&i quãn 1 và sü dicing tü cAp tinh, huyn, xã,,
chü trng tr?i, Co sâ chàn nuôi...);
5. Chuyn giao CSDL, t ch(rc tp hun htring
dn sir diing h th6ng phAn mm quãn 1', kim
soát djch bnh va rng diing vao mo hInh san xuAt
cho các trang tri chän nuôi và ben lien quan trên
dja bàn tinh Quãng Trj.
* Kt quã/sãn phm dir kin:
1. Báo cáo thng hap các thông tin v các hin
trng các trang trti chän nuOi, cac loi djch bnh
thu&ng xuyen xay ra di vài gia süc, gia cam
hin clang clirçic quãn 1 phân tan ô nhiêu noildan
vi. Danh sách các Co si ch bin san phm chän
nuoi Ca sci ban thrc an chàn nuôi...;
. CSDL chän nuOi, bao gm: CSDL v gi6ng vat
nuôi, nguôn gen giông 4t nuôi; CSDL ye ca so
chän nuôi và chê biên. Các lOp bàn d theo trng
1oti CSDL: Các trang trai chàn nuOi gia cm: gà,
chim, thu cAm; Các trti cung cAp ging gia
cAm; Các trang trai chän nuOi gia süc: trâu, bO,
lqn, dé; Các trai cung cAp ging gia süc; Các Ca
sO ch bin san phAm chän nuOi; LOp bàn d cac
Ca sO dü din kin san xuAt, nhp khAu, bàn thtrc
an chAn nuôi...; lOp bàn do dja giOi hành chInh

11

TT

Ten nhiçm
vu

.
.
Dinh hirong muc tieu

Thôigian
.
Nyi dung nghien c*ru chinh/ket qua, san pham
.
thirc hicn
dirluentaora
(thang)
xA, huyn, tinh; Các du?ing quôc 1, lien tinh, lien
huyn và lien xä; Thug h: song, suôi, ao, ho;
Các khu dan Cu;
3. CSDL v vüng chän nuôi an toàn djch bnh
ducic xay drng vài dày dü các lap thông tin ye
ten, dja chi vüng chän nirôi, dôi tuçmg 4t nuôi,
quy mô chàn nuôi; djch bnh, bin pháp kiêm
soát an toàn sinh h9c; so Giây chüng nhn vñng
an toãn djch bnh, ngày cap;
4. H thng phn mm quân l, kim soát djch
bênh va san xut chàn nuoi trén nén WebGIS k&
hcip vài Al và h9c may phài dáp irng duçcc các
tiêu chI và xay dung duçvc 01 mô hInh Crng ding
vào trang lrai chän nuôi tren dja bàn tinh d dánh
gin hiu qua;
5. CO 10 chuyen viên/cán bO cüa Chi ciic CNTY
së duçic tham gia vao qua trinh thirc hin dê tãi,
duqc dào to k5 thut quãn 1 co si dü lieu ye
các trang trai chàn nuôi và kiém soát an toàn djch
bnh. 02 lap tp huân gôm 30 ngu?L1i/lâp cho các
can b ph%t trách quãn l chAn nuôi, can bO Thu
Y cap huyn, cap xã ye k näng cp nht và khai
thác thông tin tren h th6ng phn mém quãn l,
kim soát djch bnh và san xuAt chän nuôi;
6. Bài báo khoa hoc duqc däng trên tap chI khoa
h9c và cong ngh chuyên nganh, website So
Khoa h9c và Cong ngh tinh Quãng Tn.

.
Don v
, *
chutn

ffinhthucvà
phirong thirc
thrc hiçn
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08 Nghiên cilru
dimg
uxng
xay
drng
mô hInh nhà
sAy sIr ding
nàng hrçrng
mt
tthi
san
trong
xuAt,
ch
bin hài San
khô tti tinh
Quang Tn.

Dnh hiróng muc tiêu
* Myc tiêu:
1 Aing diing khoa hoc k5
thut vao san xuAt, chê biên
mOt s6 san phm hái san ti
dja phuang, gop phan nãng
cao chAt hrcing san phAm,
giãi phóng slrc lao dông
cho ngir&i dan;
2. Nghiên ciTru xây dung
mô hinh nhà màng quy mô
500m2 1mg dicing hiêu 1mg
nhà kInh d phcii sa Ca
nhâm dam báo chAt hraflg
san phAm Ca khÔ Va tiet
kim slrc lao dng cho
ngu?ri dan lam ngh phai
cá khô tti khu vrc CIra
Vit, tinh Quãng Trj;
3.Vn hành phcii sAy thlr
nghim 02 lo?i cá chIt li,rc
(ca niic và cá cam) d hoàn
thin quy trInh sAy;
4. Hoãn thin thit ké nhà
phai sAy don giãn, chi phi
thAp, d vn hành sIr diing,
phIt hcrp vOi tInh hInh th?c
tê ti dja phuong dem lai
hiu qua kinh t - a hOi và

Thoigian
Ni dung nghiên cuu chinh/kt qua, san pham
thirc hin
dir kin tao ra
(thdng)
* Ni dung nghiên cull:
18
1. TIm hiu mô hInh sy nông san bang nhà
mang sIr ding nàng krqng mt tthi ti các dja
phu(mg khác;
2. Khão sat th?c trang ngh phai cá khô tai các
các yang yen bin Quáng Trj, din hInh là khu
vtrc Clra Vit, huyn Gio Linh. TIm mt bang,
dan vj phi hçip thirc hin mô hinli;
3. Tinh toán, thi& k, lap dt 01 mô hinh nhà
màng phil hcrp cho sA' cá khô t?i khu virc Clra
Viêt vOi quy mô 500m;
4. T chlrc vn hành nhà mang d sAy 02 loai hãi
san chü hrc là cá cam và cá nuc (theo müa) và
thIr nghirn sAy mirc 1 nang, mirc khô...;
5. Hi thão khoa h9c dánh giá hiu qua mang lii
cña du an d chi dao nhân rOng mô hmnh.
* Kt qua/sin phm dir kin:
1. 01 mô hlnh nhà mang phai sAy cá khô d?t yêu
câu, quy mô nhà phai 500m2, cO h thng là hai,
nôi hap cá và lAp dt h thng quat km thông gió,
qutt hltt m, giãn phai d khay nguyen lieu. Yêu
câu nhà màng phài dIt siirc chju duqc gió bAo cAp
10, 4t 1iu san có, thi Cong ti ch& vOi mlrc dAu
Pr hcip l d nguài dan có th nhãn rng mô
hInh;
2. BO tài lieu v thi& k mu và k5 thut vn
hãnh nhà màng phai sAy;

HInhthircvà
phuong thuc
thrc hin
an
So Khoa Dir
và KH&CN/
hQc
giao
Cong ngh Xét
trirc tiép
Quàng Tn
Don v
chü tn
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09 Nghiên cOu
hoàn thin
quy
trInh
ché bin SU
dtrcic
1iu
flhàlfl
tO
san
phm
thuc phAm
bão ye gan
t& cao chit
cay An xoa
(Helicteres
sp.) k& hçrp
vOi cà gai
leo, xa den,
linh
nAm
chi,.. bang
thut
k
cong ngh
hiên dai theo

Thôi gian
Donvj
Ni dung nghiên ciru chInhIkt qua, san phm
Djnh hLróng muc tiêu
thirc hin
chü trI
dir Iin tao ra
(tháng)
môi tnrng cao, d chi dao 3. Quy trInh phyi sAy cá khô trong nhà kInh sü
nhãn rng trên dja bàn tinh dimg nàng hrcing mt tthi;
trong th&i gian tâi.
4. Chüng nhn co sâ dü diu kiin v sinh an toàn
thirc phâm; Xây drng, cong bô tiêu chun chAt
luqng san phm cüa Co so;
5. Bài báo khoa hQc duçic däng trên tip chI khoa
hoc và cOng ngh chuyên ngành, website SO
Khoa h9c và Cong ngh tinh Quàng Tn.
* Myc tiêu:
* Ni dung nghiên ciu:
24
Viên Hóa
hQc và các
1. Nghiên ctiru hoàn thin 1. Khão sat, dánh giá nhu cAu thj tru&ng rhi
hçip chat
quy trInh cong ngh ch xác djnh các yu t6 cOng ngh cn hoàn thin
thiên
nhiên
bin sâu to san phArn bão san phAm dap 1mg t6t thu câu th?c tin cUa thj
v gan tir cay an xoa k& tru&ng;
hçrp vOi cà gai Leo, xa den, 2. Nghiên clru hoãn thin quy trInh phân 1p các
Vin Han
lam Khoa
linh chi,... dáp 1mg flhU CâU hqp chAt trong cay duçic 1iu tir cay An xoa bang
hc
vã
sIr dimg các san phAm t1r
ky thut cong ngh cao;
thiên nhiên theo chui san 3. Nghiên cIru hoàn thin quy trinh san xuAt cao
Cong ngh
phAm hang hóa
Vit Nam
An xoa kt hçrp vOi cà gai leo, xa den, nAm linh
Quang Trj.
chi,. . .vOi quy mô 500kg nguyen 1iu/mé;
4. Xây dmg quy trinh san xuAt thirc phAm chlrc
näng t(r cao An xoa kt hçrp v(ri cà gai leo, xa
den, nm linh chi,.. . d h trçi diêu tn thiu bnh
vêgan;
5. San xuAt thlr nghim thirc phAm chlrc nâng vOi
quy mô 5.000 hp (mi hp 60 vien) viên nang
clrng dóng gói 19 nhra FIDPE. 5.000 hp dng
hôa tan;

HInh thuc và
phirong thuc
thrc hin

Dir
an
KHCN/ Xét
trirc
giao
tip

14

TT

Ten nhim
vii
chui giá trj

Dinh huróng muc tiêu

Thai gian
Ni dung nghiên cIru chmnhJkt qua, san phm
thirc hin
dir iin tao ra
(thdng)
6. Nghiên cfru d an toàn và hiu lirc cüa san
phm tao ra;
7. Xây dmg tiêu chu.n ca sâ san phm và dang
k km hành. Dàng k) bão ho nhân hang hóa,
quáng bá, giài thiu va t chirc thumig mai hóa
san phin cüa dr an.

* Kt quã/sãn phm dir kin:
1. Quy trthh ch bin san xuAt cao An xoa hoàn
thin i quy mô san xut (500 kg nguyen
li&më);
2. Quy trinh san xut to viên nang cirng TPCN
cao an xoa k& hçrp vri câ gai leo, xa den, n.m
linh clii,... h trçi diu tn nhiu bnh v gan; 01
bO h sa tiêu chun co sâ san phm TPCN bào
v gan; nhn hiu chüng nhn san phm;
4. San phm 5.000 hOp viên nang san phm ch
bin tr cao an xoa kt hqp vài cà gai leo, xa den,
n.m linh chi.....(quy cách: 600mg/viên; 60
viénllo) duçic chüng nhn TPCN; 5.000 hOp ding
hôa tan;
5. Cong b6 01 bái báo khoa h9c hoc báo cáo tai
hOi nghj khoa hçc chuyên ngãnh.

Doi vj
chü -.

HInh thirc Va
phirong thfrc
thirc hin

15

TT

Ten nhim
vu

10 Nghiên cüu
phát
trien
Cong nghç
biofloc dra
trén
vi sinh bàn
dia, nhAm
tAng
tmnh
hiêu qua và
bn
vitng
hè
torn the chân
trAng 6 tinh
Quàng Tn

Djnh hiróng

tiêu

* Myc tiêu:
1. Dánh giá dtrçic tInh hinh
nuôi torn the chãn trng
trên cat bng cong ngh vi
sinh, cong ngh biofloc
trên dja bàn tinh Quàng Trj
lam c s& d xut phát
trin mô hInh;
2. Phân Ip, tuyn chQn và
dinh danh ducic cac nhOm
vi sinh vat hUu Ich cho nuoi
tOrn the chAn trng dua trên
các dc dim có khã nAng
phAn giãi cht hUu cci,
chuyn hOa nito, tto floe,
lam ngun thirc An và 1&
kháng vi khun gay bnh tu
viing nuôi torn cüa tinh
Quãng Trj;
IdiM
3. san xut
sinh 4t hthi Ich duçic chQn
19c ph%ic vi viêc nuoi trong
phOng thI nghim và thu
nghim quy mô trang trai
4. Nghiên ctru thig diing
quy trInh nuôi torn the chAn
trAng bang cong ngh

.
Thôi gian
Ni dung nghiên ciru chInh/kt qua, san phm
thirc hin
chü
dtr jin tao ra
(lhang)
* Ni dung nghiên cfru:
Vin
18
nghien eiru
1. Khâo sat dánh giá tInh hmnh nuôi torn the chân
hoat chat,
trng trên cat bang cOng ngh vi sinh, cong nghê
Tnthng
biofloc tren dja bàn tinh Quàng Trj;
Dai
hçc
2. Nghiên cru phân 1p, sang iQe dánh giá khá
oa h9c,
nàng phãn giãi eht hUu co, ehuyn hóa nito, tao
hQc
Di
floc, lam ngun thüc an và dôi kháng vi khun
Hu
gay bnh tr vüng nuôi torn cüa tinh Quãng Trj;
3. Nghiên cru san xut sinh khi các vi sinh vt
bàn dja ch9n I9c cho nuOi torn the chãn trAng
bang cOng ngh biofloc quy mô phông thI
nghim;
4. Du tir xay drng các rnô hinh thu nghim trng
diing vi sinh vt bàn dja chQn lçc cho nuOi torn
the chãn trng bng cong ngh biofloc a các trai
nuôi thI dim tai Quãng Tn d hoàn thién quy
trInh k5 thut.
* Kt quã/sàn phm dir kin tao ra:
1. DU lieu cüa nhóm vi sinh vt bàn dja có khã
nAng: Phân giãi chAt hfru Ca; chuyn hOa nito;
To floe; lam nguôn thirc An; dôi kháng vi khuAn
gay bnh. (t6i thiu 1 loài/chiing cho 1 nhóm vi
sinh vat hUu ich);
2. Luu giU ngun ging cüa các nhóm vi sinh vt
bàn dja có khã nang néu trên;
3. Sinh kh& các vi sinh vat htru Ich bàn dja (ch

HInh thirc Va
phirong thirc
thrc hin
tài
KHCN/ Xét
giao
trrc
tiêp
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Dinh hiróng muc tiêu

biofloc dim trén vi sinh 4t
bàn dja ô quy mô phong thI
nghim;
5. Thu nghim img diing Vt
dánh giá müc d( thành
cong quy trInh và ch phm
sinh hoc 0 quy mô trang
trti tti dja bàn tinh Quàng
Tn;
6. Hoàn thin quy trmnh
thuât nuôi torn the chân
trang bang cong ngh
biofloc sü dijng vi sinh vt
bàn dja d chi dao rthãn
rung trong than gian tai.
11 ling ding * Muc tiêu:
tich hqp h 1. H trçi doanh nghip áp
thông quãn diing tich hçp các h thng
l, cong C11 quãn 1, cOng cii câi tiên
cái tién flfl$ nàng suât, chit hrcrng tiên
sut,
chat tin d nãng cao nang suit
hrqng tiên lao dng, chAt hrqng San
tiên d nâng phAm hang hOa V khã
nang nàng canh tranh. Quy mô
cao
suAt
lao tnin khai: 20 doanh nghip
dng, chAt tap trung trong
khL
krang hang cOng ngiiip, ciim cOng
hóa và khã ng1iip; trong do it nhAt

Thôi gian
Ni dung nghiên cüiu chinh/kt qua, san phm
thurc hin
du kin tao ra
(thdng)
phm sinh hQc) Crng dijng cho thir nghim nuôi
torn trong phong thI nghim và 0 trang tri torn
v0i quy mô (20 kg/lIt cho 1 nhOm vi sinh 4t hUu
ich, 2.000lIt sinh khi vi sinh 4t lam thüc an b
sung);

Dm
chü

IIInh thuc và
phurong thirc
thc hin

4. 01 Quy trInh nuoi torn the chán träng bang
cong nghê biofloc sir dimg vi sinh 4t bàn dja 0
CáC mô hinh thtr nghim trén dja bàn tinh Quãng
Tn;
5. Bài báo khoa h9c ducic dang trén tp chI khoa
h9c Va Cong ngh chuyên ngành, website cUa SO
Khoa h9c và Cong ngh tinh Quâng Tn.

* Ni dung nghiên ciru:
1. Nghiên cfru xay drng phi.rmig an tich hcip h
tin
thong quãn 1', k& hçTp vOi cong ci
NSCL thIch hqp: Xây dirng khung tài 1iu huOng
dn ap diing, Xây dirng bO tài 1iu huOng dn ap
ding.
2. HuOng dan, áp diing tIch hçip cac h th6ng
quàn l, cong cii cãi tin NSCL tiên tin cho các
doanh nghip tp trung tai các khu CN, cum CN:
+ HuOng dn áp ditng mOt trong các HTQL
chAt hrcrng ISO 9001:2015, Iso 14001:2015,
ISO22000:2018,ISO45001:2018k&hc1pv0i02

18

SO Khoa
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Quãng Iii

tài
D
KH&CN/
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nng c?nh
tranh
ciia
các doanh
ngMp ti
các
khu
cong nghip,
ciim
cong
nghip trên
dja bàn tinh
Quàng Tn.

50% s doanh nghip áp
ding tIch hqp 02 h thông
quan 1, két hçip vài 01
cOng cii cãi tién näng sUât
cht hrcmg (NSCL) phü
hçcp và 50% s doanh
nghip ap diing It flhât 01
h thông quãn 1), kt hçrp
vó'i 02 cong CU Cai tiên
NSCL phü hçip.

Thai gian
Ni dung nghiên ciru chInh/kt qua, san phm
thu'c hin
thy idn tao ra
(thang)

Don vj
chü trI

Hinh thirc và
phrong thuc
thrc hin

trong s6 các cong c1 i cãi tin NSCL
5S/KaizenlQCC/LEAN, 6 sigma cho 10 doanh
nghip;
+ Huàng dn áp ding h thong quàn 1 ISO
14001/ISO 9001:2015 vài 01 h thông quàn 1
khac, kt hçrp vài mOt trong s6 các cong CJ cái
tjn NSCL 55/KajzenJQcc/LEAN, 6 sigma cho
10 doanh nghip.
• Hoàn thiên bâi vit v ni dung nghiên cfru,
kát qua, kinh nghim áp dyng ti doanh nghip
duçic dang tãi trén cng thông tin din tü cña Sâ
KH&CN.
* Kt quã/sãn phm dr kin:
1. H thong nhim vti va giãi pháp nhm nâng
cao kin thCrc và ph6 bin áp d%ing các h thông
quan 1, cong ci cal tin NSCL cho các doanh
nghip trên dja bàn tinh. Bô Tài 1iu huâng dn
áp diing;
2. Kt qua nhim vi phiic vi có hiu qua trên da
bàn tinh, nhin dt các mic tiêu giai don 20212030 v Chuung trInh "H lro doanh nghip
nâng cao NSCL san phm hang hóa giai don
2021-2030" theo Quyêt dinh sO 1322/QD-TTg
ngay 31/08/2020 cUa Thu tuâng ChInh phU.

III LINH VIC KHOA HQC NONG NGHIP (GOM 04 NHLEM VJ)
* Myc tiêu:
* Ni dung nghiên ciru:
12 Khão
nghim tIiih 1. Xây dimg mO hInh khão 1. Xây drng mô hInh khão nghim so sárih khâ

24

tài
Chi
c11c Dê
Trng trot KH&CN/
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vu
chng chju
bnh khãm
La do virus
và khã näng
sinh tnthng,
triên
phát
cüa mOt s
giông
san
mài CO tflêfl
vQng
trêfl
dja bàn tiflh
Quãng Tij

D!nh h.róng m
nghim dánh giá khà nàng
sinh trtthng, phát trin va
tInh chông chju bnh khâm
lá do virut cüa các ging
s.n mâi HN3, HN5,
KM419,... trên dja bàn
Quàng Tn d tuyn ch9n
giông tot nhât;
2. Xây drng và ban hành
Quy trInh k5 thut trng,
chAin sOc. phOng trir sâu
bnh trén giông SAn ctlrçlC
tuyn chçn a dja bàn tinh
Quãng Tnj.

Ni dung nghiên ciru chinhJkt qua, san phm
dir kin tao ra
nàng sinh trrnng, phát trin và tInh chng chju
bnh khãm lá do virut cüa các gi6ng sn mài
HN3, HN5, KM419,... các yang sinh thai khác
nhau vài các gi1ng sn san xuAt di trà trén dja
bàn Quãng Trj d tuyn ehQn giông s.n mth dua
vào co câu bO ging sn nguyen 1iu trên dja bàn
tinh;
+ Dánh giá khà nàng sinh trithng phát trin,tInh
ch6ng chju bnh thãni La do virut, nAng suât và
cac yêu to cu thành näng suit các ging san môi
trin v9ng trên dja bàn;
+ Phãn tIch, dánh giá m(t s6 chi tiêu lien quan
dn chat hrcing các giông sn mài Co triên vQng
(ham lucing tinh bOt,...);
2. Xây dirng và ban hành Quy tnInh k5 thut
trng, chAm sOc, phOng trtr sâu bnh trên gin
san dtrçc tuyn ch9n a dja bàn tinh Quãng Tn dê
chi dao nhãn rng diên tIch vüng nguyen Iiu.
* Kt quã/sãn pham du kin:
1. Tuyn ch9n duqc 01 - 02 ging san mUi cO
khâ nAng kháng bnh khàm lá, cho nAng suat cao,
n djnh và thIch Crng vói diêu kin thii ti&, th
nhtring d ccv cAu vào san xuat vUng nguyen lieu
san t?i tinh Quàng Tn;
2. Ban hành 01 Quy tnInh k thut trng, chAin
sOc, phông tnir sau bnh trên gi6ng san mth ducic
tuyen ch9n ô dja bàn tinh Quang Tn;

Thôi gian
thurc hin
(thang)

Hmnh thuc Va
phirong thirc
chü trI
thrc hin
giao
và Bão v Xét
vat tlVc tiêp
thirc
tinh Quãng
Tn
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Xây dirng
mô hinh thu
nghim
thâm canh
cá chim vây
yang theo
huâng
VietGap gän
ài tiêu th
san phm

Djnh hiróng miic tiêu

*Muc lieu:
1. Nh&m da dung hóa dOi
tilcmg nuOi nu6c mn,1çi
vung yen bien bãi ngang
dam bão tInh bn vUng
trong nuôi trông thüy san
và mang lai hiu qua k1flh
tê cao;
2. Ap dung quy tninh flUÔ
theo huàng VietGAP giCip
iui nuôi thay dôi
duy
ye nuôi trng thüy san bM
vttng và nhn thrc duçvc
nhftng lçxi Ich thic s1r thiét
thc do là giãm chi phi thüc
an, hóa chat va cong Lao
dng; giám djch bnh, h?n
chê ô nhiêm môi iruing và
tang t l sng cña cá; thyi
gian nuôi ngan han và chAt
krçmg san phâm cao han, d
tiêu thu hon.
.'

Thôi gian
Don 'j
Ni dung nghiên curu chInh/kt qua, san phm
thirc hin
dir Idn tao ra
chü frI
(fhang)
3. Chuyn giao k& qua dat thrçic cüa D tài cho
các vüng trng nguyen 1iu sn trên dja bàn tinh
(Xáy dwng phóng sit truyên hInh; Các báo cáo
dánh giá; Chuyên giao quy trInh k5Y thuát...);
4. Bài báo khoa h9c duçic ding trên ttp chi khoa
hQc va cong ngh chuyên nganh, website cüa Sâ
Khoa hQc và Cong ngh tinh Quàng Tn.
* Ni dung nghiên curu và kt qua dir kin:
18
Trung tarn
1. Nghiên cuu xay dirng mô hInh thu nghim
Khuyên
nuôi thâm canh cá chim vây yang theo huàng
nông tinh
VietGap gn vài tiêu thii san phm ti vung yen
bin bäi ngang dat các chi tiêu nhu sau:
Quy mO: 4.000 m2
Mt d: 2conl m2
S6 ho tham gia: 1 hO
Thri gian nuôi: 8 tháng
Kt qua dir kin:
+ Ci cá thu hoach: ~ 05 kg/con.
+ T' l song ~ 70%
+FCR: 1.5.
+ San luqng: 2,8 tAn.
2. Dánh giá hiu qua kinh t xa hOi mô hInh dir
;
3. Hoàn thin quy trInh nuôi thãm canh Ca chim
vây yang theo huâng VietGAP phü hcip vài diu
kiin cüa tinh Quãng Trj;
4. T chCrc 01 hOi thâo khoa h9c lay kiên
chuyên gia chuyên ngành;
-

-

-

-

-

HInh thuc và
phurong thurc
thlrc hin

Du an
KH&CN/
Xét
giao
ü,rc tip
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- Phát trin mô hInh lien
k& nuôi và tiêu thu san
phm hiu qua bn v&ng
giva nông dan va doanh
nghip, dáp 1mg nhu cu thj
truOng trong nuOc va xut
khu. K& qua mô hmnh du
an lam co sO th?c tin d chi
do nhân rng din tIch nuôi
cá chim vay yang theo quy
mô cong nghip trén dja bàn
tinh trong thOi gian tOi.
Nghiên clru * Myc tiêu:
bão ton và •Xác dinh duçic hin trang
quãn l bn ngun içri Hàu rang cua
loài khng 1 và xay dmg duçic
v&ng
Hàu
rang mO hinh nuôi hàu rang cua
cra không khng l dira trén sij dng
1 (Hyotissa quãn 1 elm khu báo tn
hyotis.
bin và ngi.r&i dan phü hçrp
Linnaeus,
ti vüng bin Cn CO
U
1758)
Khu b t()fl
biM CM Co

Ni dung nghiên ciru chInh/kt qua, san phi.m
du i4th tao ra

Thô. gian
thurc hin
(thang)

Don vi
chü tr

HInh thuc và
phirong thuc
thrc hin

5. Thi& 1p h th6ng lien k& tiêu thy san phm
giüa doanh nghip và ngucM nuôi Ca;
6. Co 01 bài báo däng trên tp chI So KH&CNd
thông tin tuyên truyên hiu qua mô hInh cUa du
an d than rng trong thñ gian tOi trén dja bàn
tinh Quãng Trj.

* Ni dung nghiên ciru:
1.Nghiên clru dc dim sinh h9c, sinh thai, phân
bô và hin trng ngun lçmi, khã nàng khai thác
bn vftng cUa loài hàu rang cua kh6ng 1 0 vJng
bin Cn CO;
2. ThCr nghim san xuAt gi6ng nhân tio d b
sung ngun giMg t?i Khu Bâo thn bin dáo Cn
CO;
3. Nghiên elm, thu nghim mO hInh nuôi hàu
rang cima khng 1 trên bAi ti.j nhiên quanh dáo
dima trên sir dng quàn l elm BQL khu báo tn
biM dão và nguOi dan, nhm khai thác bM vng
nguM lqi cüa san phm hãi san dtc hUu phyc vy
phát triM du ljch ti dão CM CO.

30

tài
Ban Quãn Dé
1 Khu Báo KH&CN/
giao
ton
bin Xét
dão Cn tivc tip
CO
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Thoigian
Nçi dung nghien ciru chinhlket qua, san pham
.
thirc hiçn
dirkientaora
(thang)
* Kt quãlsãn phm dr kin:
1.Báo cáo t6ng quan v dc dim sinh hQc, phãn
bô và giá trj dinh duOiig cüa hàu rang cua kh6ng
to;
2. Dc dim sinh hçc, sinh thai, phân b cña loài
hàu rang cua không to t?i dão Con CO; Mt dO Va
tnt krçrng nguon lçri cüa hàu rAng cua không 10;
Ban do khoanh vüng bão ton và vIng khai thác
t?i vüng bién Con CO;
3. B s 1iu kêt qua nghien ciru thtr nghim sinh
san nhãn tao hàu rang cua khng to ye 1ira chQn
bô mc nuôi v, t t thành thic, t 1 thi tinh, t'
1 n1, t 1 song âu trüng,...;
4. BçI tiêu chI hja chQn dim nuôi ngoài tir nhién;
5. Xây dirng duçrc mô hinh nuôi hàu rang cira
phU hcip vài diêu kin tir nhiên t?i dão Cn CO
vài mOt so tiêu chI chInh nhu sau:
+ Quãn 1, báo v và thai thác bn virng ngun
Iqi hàu rang cira trên ccv sâ dOng quãn 1 thu bão
ton bin và ngirii dAn;
+ D xut müa vi, kIch thuàc và s6 lircmg cá th
thai thác loài hàu rang cua thông 10;
+ Huàng dn phircvng thirc thai thác hàu hçvp 1
gop ph.n bão ton và thai thác ben vüng nguôn
tçii sinh 4t nay trong vüng bién dáo COn CO.
6. Bài báo thoa hoc dirçrc dang trén t?p chI thoa
h9c va cOng ngh chuyên ngAnh, website cüa So
Khoa hc và Cong ngh QuAng Trj.

.
Don vi
., :
chutn

HInhthwcvà
phiroiig thirc
thirc hicn
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Nghién cthi
irng
ding
Cong ngh
cao
XY
drng
mô
hIflh
un nhân
giOng cay
Qué trên dja
tinh
bàn
Quang Tn.

Dnh hiróiig muc tiêu
* Myc tiêu:
1. Nghiên cfru frng ding
Cong ngh cao d xay dirng
mô hInh vii?rn tram giông
cay Qu trên dja bàn tinh
Quang Trj d chü dng
nguon cung rng giông tal
chô ha giá thãnh giOng, dé
phát trién tao ra vüng
nguyen lieu tap trung, bn
vfing phuc vi san Xuât Va
ch bién cay qu& gop phn
náng cao hiu qua kinh te,
tang thu nhp và cãi thién
dri sng cho ngirii san
xuat.

Thôi gian
Ni dung nghiên cIru chInhIkt qua, san pham
thc hin
di kin tao ra
(thang)
* Ni dung nghiên cthi:
24
1. T6 chüc nhóm nhién cfru khâo sat thrc té tai
các tinh phIa Bc dê 1ira ch9n duçic gi6ng Qu có
dc dim sinh vt h9c phU hçip vài di kjên
nhién va diu kin canh tác cüa tinh Quàng Tn,
cO giá trj v duçic tInh cao, dáp lrng yéu cau tiêu
thii trong nuâc;
2. Nghién cru 1mg diing cong ngh cao d thi&
k du tu xay dmg mô hInh vtthn tram ging
Qu vài quy mô 10.000m2 dat các tiéu chun kY
thuât quy djnh (nha mang có h th6ng phun
sucing cam bin nhit do, do &n,..);
• Nghiên clru các phucing pháp tram hat cay
Qu phü hçrp d san xuAt vài s hrcrng 600.000
cay giông Qué dat tiêu chun xuAt vtr?in theo quy
djnh cUa BO Nong nghip và PTNT;
4. Hoàn thin quy tnlnh k5 thut nhân gi6ng cay
Qu phü hçip vài diu kiin dt dai vüng go di
huyn Cam LO. Mo hInh Khu yuan tram gi6ng
Qué sau khi thirc hin thành cong së dirçrc
chuyn giao d chü dng ngun cung 1mg ging
tai ch phiic vti nhân rng và phát tniên vUng
nguyen 1iu Qué trén dja bàn tinh;
5. Phãn tIch, dánh giá chat hrçing mt s san
phm Qu thành phâm (nguyen 1iu ly t1m din
tIch Qué dA trng tai huyn Cam Lô trong nhirng
nãm qua).

HInh thuc và
phirong thuc
chü tn
thrc hin
tài
Phông
KH&CN/
Kinh t
giao
tang Xét
Ha
huyn Cam trirc tiêp
L
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Thôi gian
Ni dung nghiên ciru chInhJkt qua, san phm
thuc hin
dir kin tao ra
(lhang)
* Kt quI/sãn phm dr kin:
1. Báo cáo kt qua nghiên cfru khão sat thirc t
ti các tinh phIa Bc d chQn hat gi6ng Qu phU
hqp viii diu kiin tir nhiên và diu kin canh tác
cüa tinh QuãngTrj, có giá frj v duçic tinh cao,
dáp 1mg yêu câu tiêu thu trong rnrâc d nhân
giông t?i ch;
2. 01 mô hInh vir?rn umn nhãn ging Qu vài
quy mô 10.000 m2 d san xut duçcc 600.000 cay
giông Qu dat tiêu chuAn xut vithn theo quy
djnh cña Bô NN&PTNT;
3. 01 Quy trinh san xut nhân gi6ng Qu dat tiêu
chun xuAt vu?cn theo quy djnh cña nganh
NN&PTNT;
4. K& qua phãn tIch, dãnh giá ham lucing các
duçic chat cO trong cay Que dä trng ti dja
phwing;
5. 01 bài báo däng trên dc san cüa Sâ KH&CN.

Danh miic nay gm 15 nhim viii khoa h9c vâ cong ngh cAp tinh./.

chü frI

Hmnh thuc Va
phirong thirc
thurc hin

