
so' 719 lsrvN-w
V/v tt€ xu6t dlng ky thyc hiQn

nhiem vu KHCN thuQc D0 6n ph6t tri0n
c6ng nghQ sinh hgc ngdnh n6ng nghi-€p

UBNDTiNHTRAVINH
SONONG NGHIPP VA PTNT

Kinh gti:

CQNG HOA XA ngr CHt NGHiA VrET NAM
D6c lAp - Tu do - Hanh phric

Trd Vinh, ngdy l*thdng 4 ndm 2021

- C6c 56: Khoa hgc vir C6ng nghQ; Tdi nguy6n vir
MOi trulng; COng Thuong; Gi6o dgc vd Ddo tpo;
- Trudng D4i hqc Tri Vinh;
- Uy ban nhan.dan ciic huyQn, thi xd, thanh phii;
- C5c C6ng ty, Doanh nghiep.

Cdn cir Quyi5t dinh s6 +zelqO-rrgngiry 2413/2021 cria Tht tuong Chinh
pht v6 ph6 auygiO6 {rn phdttri6n c6ng nghiQp sinh hqc ngdnh n6ng nghiQp di5n

ndm 2030;

Thlrc hiQn C6ng vdn si5 zztzlgNN-fuC.N ngdy 161412021cria BQ N6ng

nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n th6ng b6o d6 xudt vir rl6ng k1; thgc hi€n nhiQm vU

fffCN thuQc DC rin c6ng nghiQp sinh hgc n6ng nghiCp; C6ng v6n s5

718/BKHCN-KHTC ngdy 313l2021cria 86 Khoa hsc vd Cdng nghQ huong d6n

x6y dpg ktl hoach KHCN vd dg to6n ng6n s6ch KHCN ndm2022.

Thgc hi6n j kiiin chi dqo cta Cht tlch Uy ban nhAn d6n tinh, Sd Ndng

nghiQp vn Ph6t tri6n n6ng th6n thong brio mdi cdrc Sd, don vi, t6 chric, crl nh6n

d6 xu6t vd ddng lqi thgc hiQn nhiem vu khoa hgc, c6ng.nghQ vO ph6t tri6n c6ng

nghQ sinh hgc nginh n6ng nghiQp tr6n dia ban tinh d6n n[m 2030' theo dinh

hu6ng uu ti6n, nhu sau:

- Linh wc tr6ng trgt: Ung dr,rng c6ng nghQ sinh hgc/c6ng nghq nh6n

gii5ng v6 tinh/c6ng nghQ gen th6 h6 m6i nhdm cii ti6n tinh trang qu;i tr6n cdc

iiOni cfrri h,rc d,3 tang sfc ch6ng chlu s6u, benh, thich img vdi bitin dai khi hQu

c6 ndng su6t, ch6t luong vu<rt trQi phgc vu s6n xu6t n6ng nghigp.

UIg dt t g c6ng ngh6 sinh hqc tao ra tt c6c chti phAm sinh hqc th619 mOi,

KIT chAn dorin, quErn lf d[ch bQnh cdy tr6ng; ki6m so6t du lugng c6c chat cam

trong n6ng sAn c6 ngu6n g6c tir c6y tr6ng. Ung dr4g c6ng ngle sq! xuat che

phAi sinhigc quy n)t c6ng nghiQp (pft dn-bdn vi sinh, thuiic, chi| phtim sinh hoc

trong bdo qudn, chd bi€n, x{r lit 6 nhi€m m6i trudnS, ddm bdo an todn thqc

phdm vd suc khoe con ngtro| vdt nu6i) t4o co s0 hinh thdnh n0n kinh td n6ng

nghiQp c6 gi6 t4 gia tdng cao, phat tri6n b6n virng.

- Linh vgc chdn nu6i, thriy sin: Ilng durrg c6ng nghQ ph6t tri6n b0 sinh

phAm $IT) d6 phrit hiQn nhanh, ki€m dinh, danh giri chAt lugng con gi6ng vflt

nu6i, thriy san; gi6m dinh t6c nhAn gAy mQt s6 bQnh quan trgng/bQnh m6i ph6t



z

sinh.d vQt nu6i, thriy s6n; ki6m so6t du luong c6c ch6t c6m trong thuc ph6m c6
ngu6n g6c tir vflt nu6i, thriy s6n.

- Linh vr;c b6o qu6n sau thu ho4ch: Ung dung c6ng ngh6 phrit tri6n
phuong phrlp,.b0 sinh phAm (KIT) phlc vu ki,5m dinh, drinh gi6 an todn vd ch6t
lugng thgc,pham tri cay tr6ng, v4t nu6i, thriy s6n; gi6m dinh, ch6n dorin tilc nh6n
ld gi6m c,h6t luqng n6ng sin, thuc phrim; ung dung c6c chti phAm sinh hoc phqc
vr1 so ch€, b6o qu6Ln 46p *g ti6u chu6n an todn thgc phdm, ning cao kh6 ndng
cpnh tranh cta sin ph6m n6ng srln chri lyc.

- Hinh thanh co sd dt 1i6u ngu6n gen di truy6n ban dia ldm co sd cho vidc
bio tdn, khai th6c, phuc trrlng, phaitrien] b6o hQ ihucrng hiiu, chi aa" ai" fl; a6l
vcri nh6m san ph6m trOng tret, chdn nu6i, thriy sin d4c san cira tinh.

Philiu dC xu6t dat hang nhiQm vu khoa hoc, c6ng nghQ (theo mdu A1-
EX{V ho\c mdu A2-DXNV d{nh kdm) grii vd Sd NOng nghiQp vd Ph5t tri6n n6ng
th6n theo dia chi: S6 tOS Pham Ngfi Lao, phudng l, thdnh pnO f.a Vinh tru6c
ngiry 0515t2021 d6 nghiCn cuu, t6ng hqp trinh Uy ban nhdn d6n tinh b6o crio d6
xudt BQ N6ng nghiQp vir Ph6t tri6n n6ng th6n theo quy d!nh.

S0 N6ng nghiQp vn ph6t trii5n n6ng th6n kinh mong cric Sd, dcrn vi, t6
chric, c6 nh6n quan t6m, thuc hiQn./.

(Dtnh kim Quyiit dinh sii 429/8D-TTg ngdy 24/3/2021 cfia Thil tudng Chinh phi; C6ng vdn
sd 22 1 7/BNN-KHCN ngdy I 6/4/2 02 I c*a BQ N6ng nghiap vd PTNT; C6ng vdn sii

7(8/BKHCN-KHTC ngdy 3l/3/2021 crta 86 Khoa hoc vd C6ng nghQ).
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- Nhu tr6n;
- UBND tinh (b/c);
- GD, c6c PGD Sd;
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- Luu: VT, Hi.
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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
––––––––––––––––– 

Số:                 /BNN-KHCN 

V/v: Thông báo đề xuất và đăng ký thực 

hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án Công 

nghiệp sinh học nông nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày          tháng      năm  

 

Kính gửi: …………………………………………………… 

Căn cứ Công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/03/2121 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và dự toán ngân 

sách KH&CN năm 2022, trên cơ sở Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 

của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực 

hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”,  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo mời: 

1. Các Bộ/ngành, địa phương, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đề 

xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề được phê duyệt 

trong Đề án tại Bộ/ngành, địa phương và doanh nghiệp; 

2. Các Tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo, các nhà khoa học đăng ký thực 

hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án.  

Đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án (theo biểu mẫu 

ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2021) đề nghị gửi theo 

đường công văn và thư điện tử về Văn phòng thường trực Ban Điều hành Đề án 

Công nghiệp sinh học nông nghiệp, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Thời hạn 

nộp đề xuất trước ngày 07/5/2021. 

Mọi thông tin đề nghị liên hệ với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điện thoại : 04.37347132 E.mail: 

quynhtt.khcn@mard.gov.vn hoặc lamdth.khcn@mard.gov.vn;  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, KHCN (TTQ100b). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

  

 

 
Lê Quốc Doanh 

mailto:quynhtt.khcn@mard.gov.vn
mailto:lamdth.khcn@mard.gov.vn
































































Mẫu A1-ĐXNV 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA KHỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

(Dùng cho Đề tài) 

 

1. Tên Đề tài: 

 

2. Căn cứ đề xuất (Giải trình căn cứ theo (1) Chiến lược, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, (2) Chiến lược phát triển KH&CN và phương hướng, 

mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm của tỉnh,(3) Những 

vấn đề KH&CN quan trọng nhằm giải quyết những nhiệm vụ về an ninh, quốc 

phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN hoặc các nhiệm vụ đặc biệt 

phát sinh theo yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước) 

 

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện cấp tỉnh (làm rõ vấn đề khoa 

học và công nghệ cần giải quyết; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - 

xã hội của tỉnh v.v...) 

 

4. Mục tiêu: 

 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt (nêu rõ yêu cầu, chỉ tiêu đặt 

ra đối với từng sản phẩm nghiên cứu): 

 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: 

 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

Thông tin liên hệ của Tổ chức/cá 

nhân đề xuất: 

Tên, địa chỉ:....... 

Điện thoại liên hệ:......... 

Email:......... 

..............., ngày ... tháng... năm 20..… 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký, đóng dấu) 

 

 



Mẫu A2-ĐXNV 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

(Dùng cho dự án Sản xuất thử nghiệm) 

 

1. Tên dự án Sản xuất thử nghiệm (SXTN): 

 

2. Xuất xứ hình thành (từ một trong các nguồn sau: kết quả của các đề tài; kết 

quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ 

nước ngoài ...có khả năng ứng dụng) 

 

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện cấp tỉnh (làm rõ vấn đề khoa 

học và công nghệ cần giải quyết; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - 

xã hội của tỉnh v.v...): 

 

4. Mục tiêu: 

 

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công nghệ và đạt 

kết quả: 

 

6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt 

(nêu rõ yêu cầu, chỉ tiêu đặt ra đối với từng sản phẩm nghiên cứu): 

 

7. Nhu cầu thị trường (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao 

và thương mại hoá các sản phẩm của dự án): 

 

8. Dự kiến tổ chức cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

 

9. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện: 

 

10. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng 

kết quả tạo ra (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các 

nguồn khác nhau để thực hiện dự án): 

 

11. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

 

 

Thông tin liên hệ của Tổ chức/cá 

nhân đề xuất: 

Tên, địa chỉ:....... 

Điện thoại liên hệ:......... 

Email:......... 

..............., ngày ... tháng... năm 20..… 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký, đóng dấu) 
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