UBND TỈNH SƠN LA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 170/TB-KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 08 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO ĐỊNH HƢỚNG
ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND
tỉnh Sơn La Về việc ban hành “Quy định Trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ
khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”;
Thực hiện Thông báo kết luận số 1915-TB/TU ngày 15.01. 2015 của
Thường trực tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Đại học Tây Bắc, trường Cao
đẳng Nông Lâm Sơn La. Công văn số 3175-CVTU ngày 30/3/2015 của Tỉnh ủy
Sơn La V/v đề tài khoa học năm 2015, Công văn số 180/UBND – VX ngày 26
tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La; công văn số 430/UBND-VX ngày
04/3/2015 V/v thực hiện kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy và kết luận của
UBND tỉnh,
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng định hướng và hướng dẫn đặt hàng
nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 như sau:
I. ĐỊNH HƢỚNG TRỌNG TÂM NỘI DUNG ĐẶT HÀNG NHIỆM
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2015:
1. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông
thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện qui hoạch và hiệu quả triển khai
phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh đối với từng vùng, từng huyện cụ thể.
3. Công tác đấu tranh phòng chống ma túy tại địa bàn trọng điểm tỉnh Sơn
La và tuyến biên giới Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.
4. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh
để Liên kết phát triển dệt, may trong việc sử dụng lao động địa phương; sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.
5. Điều tra, đánh giá khả năng phát triển vùng trồng cam, quýt của tỉnh
Sơn La.
6. Nghiên cứu đánh giá vùng có điều kiện phát triển lúa gạo đặc sản hàng
hoá tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

7. Đánh giá hiệu quả làm cơ sở cho mở diện mô hình tưới nhỏ giọt bằng
công nghệ của Israel vào sản xuất thâm canh cà phê tại Sơn La.
8. Nghiên cứu phòng, trị một số loại bệnh đối với cây ăn quả: xoài, nhãn
...trên địa bàn tỉnh Sơn La.
9. Nghiên cứu xây dựng giải pháp để đảm bảo nước sinh hoạt cho vùng
thiếu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
10. Sản xuất chất đốt tiết kiệm nhiên liệu sử dụng cho bếp thế hệ xanh từ
các nguồn nguyên liệu của Sơn La.
11. Xây dựng mô hình liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn; chế biến,
tiêu thu sản phẩm thịt lợn, gà.
12. Xây dựng mô hình nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá Tầm vùng
lòng hồ thủy điện Sơn La.
13. Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển sản xuất trồng, chế biến và tiêu
thụ sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh Sơn la.
14. Nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm quản lý các kết luận của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND
tỉnh.
15. Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân
hoặc tổ chức đại diện cho người dân trong liên kết sản xuất ứng dụng nông
nghiệp công nghệ cao.
16. Xây dựng mô hình bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ quả Sơn
Tra, Macadamia, Dong riềng, mận, mơ…..làm tăng giá trị sản phẩm sau thu
hoạch.
17. Ứng dụng qui trình kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc
khép kín theo qui mô bán công nghệp tại Sơn La.
18. Đánh giá thực trạng thuốc trừ cỏ và biện pháp giảm thiểu tác động xấu
của thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh Sơn la.
19. Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hợp tác trong sản xuất nông
nghiệp cho người dân trong các khu tái định cư thủy điện Sơn La.
20. Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Tiền - sơ sử vùng
lòng hồ thủy điện Sơn La.
21. Ứng dụng CNTT GIS xây dựng Hệ thống thông tin Du lịch phục vụ
công tác quản lý và phát triển ngành du lịch tỉnh Sơn La.
22. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa
bàn tỉnh Sơn la.
23. Các khu căn cứ du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực
dân Pháp.
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24. Nghiên cứu chỉnh lý biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Yên
Châu 1945-2015.
25. Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ Sơn La Tập II (1955-2005)
26. Nghiên cứu thực trạng, giải pháp phòng chống Lao phổi trên địa bàn
tỉnh Sơn La.
27. Nghiên cứu thực trang và giải pháp điều trị, phòng chống các tật khúc
xạ học đường đối với độ tuổi học sinh mẫu giáo, tiểu học tỉnh Sơn La.
28. Nghiên cứu ứng du ̣ng công nghê ̣ sản xuấ t sa ̣ch , công nghệ sử lý môi
trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ cũng như các hoạt động khác
có ảnh hưởng đến môi trường, nhất là công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải và
có biện pháp chế biến thành sản phẩm hữu ích.
II. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố (các đơn vị tổ
chức):
- Hướng dẫn và tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ: Mẫu đề xuất theo Mẫu A1ĐXNV. (có mẫu gửi kèm theo)
- Thành lập hội đồng tư vấn cơ sở đối với đề xuất đặt hàng gửi Sở Khoa
học và Công nghệ, bao gồm:
+ Phiếu đề xuất đặt hàng theo các mẫu Mẫu B1-ĐXĐH (đối với đề tài);
Mẫu B2- ĐXĐH ( đối với dự án SXTN) (có mẫu gửi kèm theo).
+ Biên bản làm việc của hội đồng cơ sở đối với đề xuất đặt hàng Kèm
theo danh mục của tên đề xuất đặt hàng.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ 08/4, hoàn thiện
đặt hàng nộp về Sở KH&CN trước ngày 20/4/2015.
* Lƣu ý: Phiếu đề xuất gửi về các tổ chức đăng ký, đồng thời gửi về Sở
KH&CN bản cứng và bản mềm theo địa chỉ: khucngochoankhsl@gmail.com để
tổng hợp và tra cứu thông tin theo qui định.
2. Sở Khoa học và Công nghệ:
- Tổng hợp chung đề xuất đặt hàng của các đơn vị, tổ chức
- Thời gian: hoàn thành trước 25/4/2015.
3. Hội đồng tƣ vấn xác định nhiệm vụ (đề tài, dự án):
- Trên cơ sở các đề xuất nhiệm vụ đặt hàng của các đơn vị, tổ chức đảm
bảo yêu cầu:
+ Đầy đủ thông tin trong Phiếu đề xuất đặt hàng.
+ Có đủ cơ sở về tính cấp thiết của nhiệm vụ đề xuất.
- Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các hội đồng tư vấn xác định
nhiệm vụ trình UBND tỉnh phê duyệt.
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- Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn:
+ Bỏ phiếu lựa chọn đề tài, dự án
+ Chuẩn hóa được: Tên, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến, địa chỉ
ứng dụng.
- Thời gian : hoàn thành trước 30/4/2015.
4. Trình duyệt:
- Trên cơ sở kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. Sở
KH&CN trình UBND tỉnh để xin ý kiến thường trực tỉnh ủy nhiệm vụ đặt hàng
năm 2015, bao gồm:
1. Số lượng nhiệm vụ đặt hàng
2. Tên nhiệm vụ (tên đề tài, dự án)
3. Mục tiêu dự kiến
4. Nội dung thực hiện
5. Dự kiến sản phẩm
6. Địa chỉ ứng dụng.
- Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Danh
mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2015.
- Sở KH&CN Thông báo rộng rãi để tổ chức cá nhân tham gia tuyển chọn
hoặc giao trực tiếp (nếu có)
- Thời gian : hoàn thành trước 10/5/2015.
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các
huyện, Thành phố quan tâm triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (để bc);
- Thường trực Tỉnh ủy (để bc);
- TT HĐND, UBND (để bc);
- Các sở ban ngành, đoàn thể;
- Các tổ chức khoa học, đơn vị sự nghiệp;
- UBND, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố;
- Thành viên HĐKH tỉnh khóa VIII;
- Lưu VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Quang An
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