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THÔNG BÁO
Về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2018
Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 phục
vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề
cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu
KH&CN vào thực tiễn, Sở KH&CN Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá
nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên
quan đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2018.
1. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
- Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của
UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành "Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và
công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh",
- Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công
nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm năm 2030.
- Căn cứ vào mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh, huyện, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh.
2. Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh
- Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra
vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại
khoản 1, Điều 27, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ
qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công
nghệ như sau: nhiệm vụ đề xuất có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội
trong phạm vi tỉnh; giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi tỉnh; có sử dụng
nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh.
- Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức
trong tỉnh cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành. Tổ chức, cơ
quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách
hiệu quả kết quả tạo ra.
- Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả)
phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
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3. Định hướng chung
3.1. Trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp:
- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào phát triển sản phẩm nông
nghiệp theo hướng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như: Viet Gap, Global Gap, hữu cơ gắn
với phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng,
thâm canh, cơ giới hóa đồng bộ nhằm tăng giá trị sản phẩm hướng đến chất lượng theo
thị trường xuất khẩu.
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong phân tích tính đa dạng di truyền và
nghiên cứu cải thiện giống cây mãng cầu ta tỉnh Tây Ninh.
- Ứng dụng các công nghệ và trang thiết bị tiên tiến phòng chống cháy rừng.
- Nghiên cứu thử nghiệm các loại cây có tác dụng cản lửa khi xảy ra cháy
rừng.
- Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.
3.2. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ:
- Nghiên cứu, lựa chọn, chuyển giao công nghệ tiên tiến, phù hợp phục vụ
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho một số ngành công nghiệp khai thác, chế biến
(nông, lâm sản; thực phẩm; khoáng sản), nâng cao giá trị gia tăng phục vụ tiêu dùng
trong nước, khả năng cạnh tranh hàng hóa của tỉnh trên thị trường.
- Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ mới trong việc đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cải tạo hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp và tận dụng tốt các nguồn vật liệu sẵn có tại địa
phương.
- Nghiên cứu triển khai rộng rãi các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin
trong các hoạt động hành chính công, quản lý các doanh nghiệp.
- Nghiên cứu ứng dụng KH&CN tiên tiến hỗ trợ trong việc phòng, chống dịch
bệnh và truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng; các phương pháp chữa bệnh mới,
phác đồ điều trị bệnh hiện đại.
- Ứng dụng KH&CN hiện đại trong việc khai thác hợp lý, bảo vệ bền vững tài
nguyên nước mặt trong các hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
- Điều tra nguồn gen, các giải pháp bảo đảm sự đa dạng sinh học.
- Trong bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu:
+ Ứng dụng các thành tựu KH&CN mới nhằm hạn chế, ngăn chặn suy thoái,
ô nhiễm môi trường đặc biệt là trong các cơ sở sản xuất tập trung, các khu công
nghiệp và các làng nghề; ứng dụng các tiến bộ KH&CN mới nhất trong việc phòng,
chống những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.
+ Ứng dụng các công nghệ mới trong điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng tài
nguyên khoảng sản, đất đai làm cơ sở cho việc khai thác và sử dụng hợp lý.
+ Nghiên cứu ứng dụng: các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giám sát, đánh
giá và cảnh báo ô nhiễm môi trường; các công nghệ trong xử lý nước thải công
nghiệp, bệnh viện, làng nghề và sinh hoạt với chi phí hợp lý; các công nghệ tiết kiệm
năng lượng, công nghệ thân thiện môi trường.
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3.4. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
- Nghiên cứu áp dụng các thành tựu mới về khoa học xã hội và nhân văn
trong thực tiễn các hoạt động kinh tế - xã hội, khoa học quản lý vào các hoạt động
quản lý nhà nước nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ
trương, chính sách của tỉnh.
- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy tối đa lợi thế, khắc
phục những bất lợi của tỉnh trong quá trình phát triển KTXH của tỉnh phù hợp với định
hướng chung của Đảng và Nhà nước.
- Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng các giải pháp tăng cường
liên kết KH&CN, GDĐT và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3.5. Trong phát triển vùng, khu, cụm và lĩnh vực ưu tiên đầu tư
- Nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào phát triển các sản phẩm đặc thù từ cao su,
mía, mì, mãng cầu, cây dược liệu,. . .các sản phẩm mới sau đường, sau bột mì và các
sản phẩm mới từ cao su có lợi thế cạnh tranh phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
- Nghiên cứu xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường một số sản phẩm mang thương hiệu “Tây
Ninh”.
4. Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018
- Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập
trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website
http://sokhcn.tayninh.gov.vn.
- Thời gian nhận đề xuất: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đề nghị gửi về
Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trước ngày 24/02/2017 theo địa chỉ:
Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066. 3825849; Fax: 066.3827654
Email: qlkhtayninh@gmail.com
Sở KH&CN đề nghị các đơn vị và cá nhân khi gửi đề xuất cần gửi thêm file
đề xuất qua địa chỉ Email: qlkhtayninh@gmail.com để thuận tiện trong việc tổng
hợp và đề phòng sự thất lạc qua đường bưu điện. Sở KH&CN chỉ thông báo kết quả
các nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân có đề xuất được phê duyệt trong kế
hoạch năm 2018.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;
- Lưu: VT; P.QLKH.
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