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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học  

và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2023 

 
 

Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND 

tỉnh  Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định về quản lý 

nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ. 

Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ 

kế hoạch năm 2023, với các nội dung sau: 

I. Danh mục nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn: 

1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018. 

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 

THPT tỉnh Phú Thọ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của 03 môn học 

(Toán, Ngữ Văn; Tiếng Anh); tập huấn cho 50-100 lượt giáo viên tham gia giảng 

dạy ôn thi tốt nghiệp và thực nghiệm thành công tại 12 trường THPT trên địa bàn 

tỉnh góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh 

THPT hiện nay tại tỉnh Phú Thọ. 

- Dự kiến sản phẩm: Bộ tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT tỉnh 

Phú Thọ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của 03 môn học (Toán; Ngữ 

Văn; Tiếng Anh). Hồ sơ, kết quả hoạt động triển khai thực nghiệm bộ tài liệu Ôn 

thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại 

12 trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 50-100 lượt giáo viên được tập huấn và 

thực hành giảng dạy tại các trường THPT. 02 bài báo khoa học, 01 phóng sự. Báo 

cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề liên quan. 

2. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản tín ngưỡng Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

- Định hướng mục tiêu: Đánh giá được thực trạng tín ngưỡng và các di tích 

thờ các vị nữ tướng thời Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đó đề xuất các 
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giải pháp bảo vệ, khôi phục các di tích có liên quan đến thời Hai Bà Trưng đã bị hư 

hỏng, đồng thời bảo tồn, tôn tạo các di tích đang bị xuống cấp, phục dựng các lễ 

hội, diễn xướng, tục hèm, kiêng kỵ… có nguy cơ mai một góp phần phát huy giá trị 

di sản tín ngưỡng Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các báo cáo 

chuyên đề. 01 bộ tư liệu điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và Bộ tư liệu sưu 

tầm, điền dã, các tư liệu, hình ảnh liên quan đến tín ngưỡng thời đại Hai Bà Trưng 

tại tỉnh Phú Thọ. Các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị tín ngưỡng thời đại Hai 

Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 01 Kỷ yếu hội thảo. 02 bài báo khoa học. 

3. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp quản lý phòng trừ tổng hợp sâu xanh 

ăn lá cây Bồ đề (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib. Ex Hardw) và sâu ong ăn 

lá cây Mỡ (Manglietia conifera Dandy) ở tỉnh Phú Thọ 

- Định hướng mục tiêu: Đánh giá, xác định được đặc điểm sinh học, sinh 

thái loài sâu xanh ăn lá Bồ đề và loài sâu ong ăn lá Mỡ. Xác định được các biện 

pháp quản lý phòng trừ tổng hợp và xây dựng quy trình kỹ thuật quản lý phòng trừ 

tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề và sâu ong ăn lá Mỡ. Xây dựng thành công mô hình 

ứng dụng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề và sâu ong ăn lá Mỡ 

(quy mô 02ha/mô hình) và tập huấn cho 70-80 lượt cán bộ, người dân nắm vững kỹ 

thuật quản lý phòng trừ tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề và sâu ong ăn lá Mỡ. 

- Dự kiến sản phẩm: 02 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đặc điểm sinh học 

sinh thái của loài sâu xanh ăn lá Bồ đề và sâu ong ăn lá Mỡ; Báo cáo đánh giá hiệu 

quả của biện pháp quản lý phòng trừ sâu xanh ăn lá Bồ đề và sâu ong ăn lá Mỡ. 02 

Quy trình kỹ thuật quản lý phòng trừ tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề và sâu ong ăn 

lá Mỡ. 02 mô hình ứng dụng quy trình kỹ thuật phòng trừ tổng hợp sâu xanh ăn lá 

Bồ đề và sâu ong ăn lá Mỡ (quy mô 02ha/mô hình, hiệu quả phòng trừ giảm 50-

70% sâu hại và mức chi phí thực hiện thấp hơn từ 30-35% so với đối chứng). 70-80 

lượt cán bộ, người dân được tập huấn. 03 bài báo khoa học. 

4. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất 

rau an toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại tỉnh Phú Thọ 

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng hoàn thiện được các quy trình sử dụng 

chế phẩm vi sinh trong sản xuất rau an toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn 

tại tỉnh Phú Thọ và xây dựng thành công 03 mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong 

sản xuất rau an toàn (quy mô 0,5 ha/mô hình, hiệu quả tăng 10-15%, dự kiến trên 

03 loại rau: bắp cải, rau cải và rau muống) góp phần tăng hiệu quả sản xuất rau tại 

tỉnh Phú Thọ, tiết kiệm chi phí đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Sản xuất thử nghiệm 1,5 tấn chế phẩm vi sinh đạt chỉ tiêu chất lượng theo quy định 

tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. Tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt người dân và 

cán bộ khuyến nông cơ sở nắm được kiến thức về mô hình nông nghiệp tuần hoàn 

và thực hành sản xuất rau an toàn theo mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Dự kiến sản phẩm: 03 Quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong 

sản xuất rau an toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn (quy trình sử dụng chế 

phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp trong sản xuất rau; xử lý rác thải 

sinh hoạt dạng hữu cơ thành phân bón và chế phẩm vi sinh bón cho 03 loại rau). 03 
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Mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất rau an toàn (quy mô 0,5 ha/mô 

hình, hiệu quả tăng 10-15% so với mô hình đang áp dụng, dự kiến 03 loại rau: bắp 

cải, rau cải và rau muống). 1,5 tấn chế phẩm vi sinh đạt chỉ tiêu chất lượng theo 

quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. 01 bài báo khoa học. 01 sinh viên 

đại học; 100 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và người dân được tập huấn. 

5. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ chế 

biến một số sản phẩm rau củ ăn liền tại Phú Thọ 

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng, hoàn thiện quy trình công nghệ sấy 

lạnh và quy trình công nghệ chế biến sản phẩm bột rau củ chất lượng cao; ứng 

dụng quy trình công nghệ xây dựng thành công mô hình chế biến sản phẩm ăn liền 

và bột tiện dụng chất lượng cao từ rau củ (công suất 100kg nguyên liệu tươi/ngày); 

sản xuất thử 200kg sản phẩm ăn liền từ rau củ của một số vùng sản xuất rau an toàn 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (100kg sau củ sấy và 100kg bột rau củ tiện dụng, đảm 

bảo tiêu chuẩn VSATTP); đào tạo cho 3-5 cán bộ kỹ thuật/công nhân kỹ thuật nắm 

được quy trình chế biến một số sản phẩm rau củ ăn liền; xây dựng được thương 

hiệu và quảng bá, giới thiệu sản phẩm. 

- Dự kiến sản phẩm: Quy trình công nghệ sấy lạnh sản phẩm rau củ ăn liền 

và Quy trình công nghệ chế biến bột rau củ ăn liền chất lượng cao. 01 Mô hình chế 

biến sản phẩm ăn liền và bột tiện dụng chất lượng cao từ rau, củ an toàn (công suất 

100kg nguyên liệu tươi/ngày). 100kg sản phẩm rau củ sấy và 100kg sản phẩm bột 

rau củ ăn liền chất lượng cao. 01 Bộ hồ sơ, tài liệu kết quả xây dựng thương hiệu, 

quảng bá sản phẩm và liên kết chuỗi sản xuất sản phẩm. 3-5 cán bộ kỹ thuật/công 

nhân kỹ thuật được đào tạo 

II. Thành phần và thời gian nộp hồ sơ. 

1. Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (Mẫu A3-ĐƠN). 

(2) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Bản sao Quyết định thành lập hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh; điều lệ hoạt động của tổ chức (nếu có). 

(3) Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu phù hợp từng loại nhiệm vụ (Mẫu A4-

1-TMĐTKH, Mẫu A4-2-TMĐTXH, Mẫu A4-4-TMDAKHCN) và dự toán kinh 

phí thực hiện trong thuyết minh theo mẫu A4-5-PLTM. 

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân đăng 

ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-CQCT). 

(5) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của cơ quan chuyển giao 

công nghệ (đối với dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ), cơ quan phối hợp 

(nếu có) theo Mẫu A6-CQCG. 

(6) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên 

thực hiện chính nhiệm vụ, thư ký khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý 

nhân sự (Mẫu A7-LLKH). 

(7) Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác 

nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài). 
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(8) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ theo Mẫu A8-XNPH (nếu có). 

(9) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, 

trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để 

thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác). 

(10) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với 

nhiệm vụ có yêu cầu). 

(11) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê 

để thực hiện nhiệm vụ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp 

thẩm định kinh phí (nếu cần). 

Các file biểu mẫu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn.  

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được lập thành 10 bộ, trong đó có 01 

bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên 

đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ dán 

kín và niêm phong, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023; Tên nhiệm vụ; 

Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp 

thực hiện; Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia 

chính thực hiện nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2022. 

3. Nơi nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ 

- đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

4. Lưu ý về hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ thành 

phần hồ sơ theo quy định và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể 

thức và nội dung; phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc 

dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp). Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem 

xét tuyển chọn và không gửi trả lại. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Báo Phú Thọ, báo KH&PT; Cổng TTĐT tỉnh;  

- TT ƯD&TT KHCN (t/h đăng website Sở); 

- Lưu: VT, QLKH (10b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thủy Trọng 
 

http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn/
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