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Nam Định, ngày     tháng     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ Khoa học  

và Công nghệ tỉnh Nam Định đợt II năm 2020 
     

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 919/TTr-SKHCN 

ngày 07/9/2018 về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

tỉnh Nam Định đợt II năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam 

Định đợt II năm 2020, gồm: 

TT Tên nhiệm vụ KH&CN Đơn vị đề xuất 

Phương 

thức 

thực hiện 

1 

Nghiên cứu kết quả triển khai các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ giai đoạn 2010-2020  tại 

tỉnh Nam Định 

Sở KH&CN Nam 

Định 

 

Giao trực 

tiếp 

2 

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực 

cạnh tranh tỉnh Nam Định trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 

Trường Đại học Kinh 

tế & QTKD - Đại học 

Thái Nguyên 

Giao trực 

tiếp 

3 

Nghiên cứu xây dựng định hướng Chiến lược 

phát triển KH&CN tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2045 

Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Vùng – Bộ 

KH&CN 

Giao trực 

tiếp 

4 

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác thực hiện và quản lý quy 

hoạch xây dựng trong các KCN tỉnh Nam Địnhs 

Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Nam 

Định 

Giao trực 

tiếp 

5 

Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm làng nghề Cơ khí 

và thiết kế xây dựng mô hình thí điểm hệ thống 

xử lý nước thải làng nghề cơ khí xã Xuân Tiến, 

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

 

Giao trực 

tiếp 



 
2 
 

huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định 

6 

Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm 

thẻ chân trắng Litopenaus Vannamei theo 

hướng hữu cơ, sử dụng công nghệ sinh học thay 

thế thuốc kháng sinh và hóa chất. 

Công ty TNHH sản 

xuất giống và nuôi 

trồng thủy sản Hoàng 

Hiệp - xã Bạch Long 

huyện Giao Thủy tỉnh 

Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

7 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây 

dựng hệ thống tự động định giá đất phục vụ 

phát triển thị trường bất động sản tỉnh Nam 

Định 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội                            

Giao trực 

tiếp 

8 

Nghiên cứu quy trình phân lập, sản xuất thức ăn 

giàu dinh dưỡng từ một số loài tảo biển làm 

thức ăn nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Viện Công nghệ môi 

trường -  Viện Hàn 

lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

Giao trực 

tiếp 

9 

Nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình hệ 

thống truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm 

hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Nam Định. 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

10 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng 

mô hình trồng và chế biến nấm Linh chi thương 

phẩm 

HTX Dịch vụ Linh 

Phát - xã Hải Chính, 

huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định   

Giao trực 

tiếp 

11 

Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng 

mô hình lớp học thông minh tại trường THPT 

Nguyễn Đức Thuận huyện Vụ Bản 

Trường THPT 

Nguyễn Đức Thuận, 

huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

12 

Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng 

mô hình lớp học thông minh tại Trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân – TP Nam Định – Tỉnh 

Nam Định. 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân – 

TP Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

13 

Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng 

mô hình lớp học thông minh tại trường THCS 

Nghĩa Minh – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam 

Định. 

Trường THCS Nghĩa 

Minh – Huyện Nghĩa 

Hưng – Tỉnh Nam 

Định 

Giao trực 

tiếp 

14 

Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng 

mô hình lớp học thông minh tại THCS Xuân 

Vinh – Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định. 

Trường THCS Xuân 

Vinh, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam 

Định 

Giao trực 

tiếp 

15 
Ứng dụng CNTT trong việc triển khai chính 

phủ điện tử tại UBND huyện Nam Trực. 

UBND huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 
Giao trực 

tiếp 
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Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Điều 1 theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

             Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;  

- Lưu: VP1, VP7. 

                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  
 

Trần Lê Đoài 
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