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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH  

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh mục các nhiệm vụ  

Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đợt I năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

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

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

Nam Định về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 

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

Theo đề nghị tại Tờ trình số 223/TTr-SKHCN ngày 16/3/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc xác định danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Nam Định đợt I năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 16 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam 

Định đợt I năm 2020: 

 

TT Tên nhiệm vụ KH&CN 
Cá nhân, đơn vị 

thực hiện 

1 

Hoàn thiện công tác đào tạo Trung cấp lý luận 

chính trị - hành chính trong điều kiện cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tại Trường 

chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định. 

Trường Chính trị Trường 

Chinh tỉnh Nam Định 

2 

Nghiên cứu xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp 

lý cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các 

huyện vùng ven tỉnh Nam Định. 

Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

3 Xây dựng địa chí huyện Giao Thủy UBND Huyện Giao Thủy 

4 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

5 

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc trên địa bàn tỉnh Nam Định trong tình 

hình hiện nay. 

Công an tỉnh Nam Định 
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6 

Đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm và liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện thành 

công “Chương trình mỗi xã một sản phẩm - 

OCOP” trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

7 

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất 

probiotic - đa enzyme và ứng dụng bổ sung 

trong thức ăn nuôi trồng thủy sản, xử lý môi 

trường nuôi nhằm tăng hiệu quả kinh tế và 

đảm bảo tính bền vững tại tỉnh Nam Định. 

Viện Tài nguyên và Môi 

trường - Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

 

8 

Nghiên cứu, phát triển công nghệ xây dựng xã 

thông minh tại tỉnh Nam Định. 

Sở Thông tin Truyền 

thông 

 

9 

Nghiên cứu ngưỡng giới hạn an toàn phục vụ 

khai thác bền vững nước dưới đất tầng chứa 

nước lỗ hổng Pleistoxene vùng Nam Định. 

Viện Tài nguyên Môi 

trường nước 

 

10 

Hoàn thiện và phát triển thương hiệu “Mật ong 

Rừng Sú - Vẹt Vườn quốc gia Xuân Thủy” 

thông qua hoạt động quản lý và ứng dụng khoa 

học công nghệ sau thu hoạch. 

Vườn Quốc Gia Xuân 

Thủy 

 

11 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây 

dựng mô hình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân 

trắng chất lượng cao áp dụng công nghệ 4.0 

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Xuân Hà An 

 

12 

Hoàn thiện quy trình công nghệ kỹ thuật và sản 

xuất thử nghiệm Bồn trộn bê tông thương 

phẩm đa năng loại 0,5m
3
 - 1,5 m

3
 - 2,5m

3
 

Công ty TNHH Cơ Khí 

Quyết Tiến 

 

 

13 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoàn 

thiện quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo 

giống và mô hình nuôi thương phẩm rươi 

(Tylorrhynchus sp.) tại huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định. 

Trung tâm Tư vấn và 

Quy hoạch phát triển 

thủy sản, Viện Kinh tế và 

Quy hoạch thủy sản. 

 

14 

Hoàn thiện quy trình nhân giống, sản xuất hoa 

thương phẩm và phát triển một số giống hoa 

trà ở Nam Toàn, Nam Định. 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Hoa, cây cảnh 

Viện Nghiên cứu Rau 

quả. 

 

 

15 

Nghiên cứu xây dựng mô hình áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng 

(ISO điện tử) tại Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Nam Định. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh 

Nam Định 
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16 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

nhiệm vụ Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

 

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cá nhân/đơn vị 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tại Điều 1, lập hồ sơ đăng ký 

và dự toán kinh phí; Thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

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 cá nhân/đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

Khoa học và Công nghệ 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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