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Nam Định, ngày     tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

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

và Công nghệ tỉnh Nam Định đợt I năm 2021 
     

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 918/TTr-SKHCN 

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

tỉnh Nam Định đợt I năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Định đợt I năm 2021, gồm: 

TT Tên nhiệm vụ KH&CN Đơn vị đề xuất 

Phương 

thức 

thực hiện 

1 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở, 

hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh 

Nam định 

Viện nghiên cứu bảo 

tồn & phát triển văn 

hóa Phương Đông 

Giao trực 

tiếp 

2 

Nghiên cứu ứng dụng nguồn gen bò thịt mới và 

công nghệ sinh sản cải tạo đàn bò thịt Nam 

Định theo hướng chất lượng thịt cao 

Viện Chăn nuôi - Bộ 

NN&PTNT 

Giao trực 

tiếp 

3 

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng phân 

bón hữu cơ tiên tiến trong sản xuất rau theo 

hướng hữu cơ và chuỗi liên kết tại tỉnh Nam 

Định. 

Trung tâm Thực 

nghiệm Sinh học 

Nông nghiệp Công 

nghệ cao - Viện Di 

truyền nông nghiệp - 

Viện Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

Giao trực 

tiếp 

4 

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng trạm quan 

trắc một số chỉ số ô nhiễm không khí trên nền 

tảng IoT cho khu công nghiệp và làng nghề của 

tỉnh Nam Định. 

Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp 

Giao trực 

tiếp 



 
2 
 

5 

Nghiên cứu nguyên nhân bồi tụ cửa Hà Lạn 

sông Sò và đề xuất giải pháp ổn định để đảm 

bảo an toàn cho tàu thuyền vào neo đậu, tránh 

trú bão 

Phòng thí nghiệm 

trọng điểm quốc gia 

về động lực học sông 

biển - Viện Khoa học 

thủy lợi Việt Nam. 

Giao trực 

tiếp 

6 

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và sản xuất thử 

nghiệm lò hóa vàng không khói bụi tại Công ty 

cổ phần đầu tư Lam An 

Công ty cổ phẩn đầu 

tư Lam An -  xã Giao 

Long huyện Giao 

Thủy tỉnh Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

7 

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý, bảo tồn và quảng bá di tích, danh 

lam, thắng cảnh tỉnh Nam Định. 

Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch tỉnh Nam 

Định. 

 

Giao trực 

tiếp 

8 

Sản xuất thử và hoàn thiện thủ tục công nhận 

chính thức giống lúa mới LT2 KBL tại các 

tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Công ty cổ phần 

giống cây trồng Nam 

Định 

 

Giao trực 

tiếp 

9 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 

sản xuất giống và nuôi trồng nấm dược liệu Vân 

chi (Trameter versicolor) tại Nam Định 

Trung tâm ứng dụng, 

dịch vụ KH&CN 

Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

10 

Xây dựng mô hình liên kết chuyển giao các tiến 

bộ KH&CN trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến 

thủy, hải sản vùng ven biển tỉnh Nam Định 

Hội Nông dân tỉnh 

Nam Định 

Giao trực 

tiếp 

11 
Đánh giá tiềm năng di truyền và phục tráng, 

phát triển giống lạc sen Giao Thủy, Hải Hậu 
 

Tuyển 

chọn 

12 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái 

loài Móng tay (Solen strictus) ở Vườn Quốc gia 

Xuân Thủy phục vụ khai thác, nhân nuôi và bảo 

tồn. 

 
Tuyển 

chọn 

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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