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THÔNG BÁO 

V/v đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án  

sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

 

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu kế hoạch năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban, 

ngành, địa phương; các trường Đại học và Cao đẳng, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và 

các tổ chức và cá nhân tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau 

đây gọi là đề tài) và dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) với các nội dung 

sau:  

I. Căn cứ để xây dựng đề xuất, đặt hàng 

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

- Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Bà Rịa – 

Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/07/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - 

Vũng Tàu về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2021, 

định hướng đến năm 2025; 

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa 

phương, đơn vị; 

- Các yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; 

- Những vấn đề bức xúc, các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trọng điểm có tính đặc 

thù của ngành, địa phương cần có sự tham gia, đóng góp của khoa học và công nghệ để 

giải quyết. 

     II. Nguyên tắc xây dựng đề xuất, đặt hàng 

         Đáp ứng các nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng quy định tại Điều 4, Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

1. Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra 

vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. 

2. Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau đây: 

a) Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh; 
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b) Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh; 

c) Có tính khả thi trong triển khai thực hiện đề tài, dự án. 

d) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện. 

e) Có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. 

3. Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính được tạo ra và được lãnh đạo các 

Sở, ban, ngành và các ủy ban nhân dân huyện, thành phố cam kết sử dụng kết quả tạo ra 

khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết 

quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản 

phẩm tạo ra. 

4. Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) phù 

hợp để bảo đảm tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ. 

  III. Định hướng nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các 

ngành, lĩnh vực 

  1. Khoa học xã hội và nhân văn 

  - Tăng cường nghiên cứu khoa học lịch sử, văn hóa: về vùng đất, con người và 

truyền thống lịch sử của Bà Rịa – Vũng Tàu; bảo vệ, tôn vinh và phát huy chọn lọc, khai 

thác tiềm năng các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. 

   - Nghiên cứu những vấn đề nổi bật về kinh tế - xã hội: các thế mạnh về kinh tế, 

vấn đề an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng Đảng … ở tỉnh trong quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tổng kết thực tiễn và đề xuất chính sách, công 

cụ để quản lý, phát triển kinh tế –xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng 

đến sự phát triển bền vững của địa phương.    

  - Nghiên cứu đổi mới, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh cải cách 

hành chính. Đánh giá việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và 

ứng dụng khoa học và công nghệ. 

 - Nghiên cứu tác động của hội nhập, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với 

Bà Rịa – Vũng Tàu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững của địa 

phương.  

- Xây dựng và phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. 

- Nghiên cứu, tham mưu bổ sung cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích, 

tạo điều kiện cho nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ. 

- Nghiên cứu, tham mưu các chính sách khuyến khích phát triển, thu hút nguồn 

nhân lực trình độ cao về công tác tại tỉnh, nhất là trong các doanh nghiệp. 

          2. Khoa học và công nghệ biển    
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  Xây dựng tiềm lực và hệ thống khoa học và công nghệ về biển; đẩy mạnh nghiên 

cứu ứng dụng về biển, các giải pháp khoa học và công nghệ mới, tiên tiến phục vụ công 

tác khảo sát điều tra cơ bản về tài nguyên biển và ven bờ, hải đảo, dự báo và cảnh báo 

môi trường biển, phòng chống ô nhiễm biển, phòng tránh thiên tai, xử lý xói lở bờ biển 

và các ao xoáy tại các bãi tắm du lịch, bảo tồn tài nguyên biển, đa dạng sinh học biển 

phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biển của 

tỉnh.  

        3. Công nghệ thông tin và truyền thông  

  Tăng cường tiếp cận, triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ hiện 

đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà 

nước và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông và Internet. 

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, như: 

Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT),... Xây dựng đô thị 

thông minh. 

- Ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ thông tin trong các lĩnh vực phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, tăng cường 

cải cách hành chính theo mô hình chính phủ điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

        4. Công nghiệp và năng lượng 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến trong công nghiệp, 

khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ, 

phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển mạnh công nghiệp chế tạo, chế biến gắn 

với công nghệ thông minh, chú trọng công nghiệp xanh. 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nghiên 

cứu thiết bị ứng dụng công nghệ sau thu hoạch chế tạo gắn với công nghệ thông minh. 

- Ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; ứng dụng các công nghệ 

và tăng cường sử dụng các thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng.   

        5. Tài nguyên và môi trường 

- Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả 

nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực công nghệ 

trong dự báo, quan trắc, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. 

- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; các giải 

pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, công nghệ xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước 

bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 

tới điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Nghiên cứu công nghệ môi trường trong xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải 

nguy hại, khí thải, nhất là các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công 



4 

 

 

 

nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường trong sản xuất, kinh doanh; phát 

triển công nghệ tái chế chất thải. 

- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp bảo tồn, đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

6. Nông nghiệp  

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo quản, 

chế biến sau thu hoạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chí quy định tại 

quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Hình thành khu và các vùng nông nghiệp công nghệ cao; mở rộng vùng sản 

xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản áp dụng tiêu chuẩn vietGAP và GAP khác; 

thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hợp tác xã, trang trại, tăng cường ứng dụng công 

nghệ cao trong bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, để tăng năng suất, chất 

lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới. 

- Tăng cường nghiên cứu tiến bộ khoa học và công nghệ trong đầu tư xây dựng 

công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (kênh bê tông lắp ghép cấu kiện đúc sẵn, 

đường ống..); áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

- Nghiên cứu khoa học công nghệ áp dụng biện pháp phòng trừ sinh học, kiểm soát 

các ngoại lai xâm hại, xác định con đường lây lan của các loài ngoại lai xâm hại do tác 

động của biến đổi khí hậu. 

        7. Giao thông vận tải 

- Triển khai các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch, khảo 

sát, thiết kế, xây dựng, quản lý, bảo trì công trình giao thông; ứng dụng khoa học và 

công nghệ trong đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì công trình giao thông; các giải pháp 

khoa học và công nghệ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn 

giao thông; xây dựng hệ thống giao thông thông minh. 

- Hiện đại hóa hệ thống cảng biển, quy trình công nghệ tiên tiến khai thác cảng; 

tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ Logistics, khuyến khích áp dụng 

mô hình quản lý chuỗi cung ứng tiến tiến, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

và tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển Logistics.     

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hạ tầng giao thông, kết nối đa 

phương thức, kết nối liên vùng và khu vực, hình thành hệ sinh thái logistics. 

         8. Xây dựng 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển 

đô thị thông minh,  nông thôn, bảo đảm tính dân tộc, hiện đại và phát triển bền vững, 

trong thiết kế, thi công xây dựng nhằm tăng hiệu quả thi công và an toàn lao động.  

- Tăng cường sử dụng các loại vật liệu xây dựng theo công nghệ tiên tiến, vật liệu 

xây không nung và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.  

9. Y - dược 
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- Ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong trong lĩnh vực y tế; các công nghệ và 

kỹ thuật tiên tiến trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh; thực hiện y tế thông minh. 

- Ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực 

phẩm và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu về 

các vấn đề dân số của tỉnh. 

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; các 

phương pháp khám và điều trị bằng y học cổ truyền. 

- Tăng cường kiểm soát các loại thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nâng cao 

nhận thức của người dân trong phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học về dinh dưỡng trong nhân dân. 

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm đạt được các mục tiêu của 

Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

10. Giáo dục - đào tạo và dạy nghề  

Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, quản lý giáo dục thông minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

giáo dục – đào tạo và dạy nghề; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh 

thần Nghị quyết TW 8 Khóa XII. 

11. Du lịch 

- Nghiên cứu, ứng dụng tăng cường giải pháp trong quy hoạch, tạo lập môi trường 

phát triển du lịch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du 

lịch, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao và trong quảng bá du lịch theo tinh 

thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 -2021, định 

hướng đến năm 2030. 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển du lịch thông minh, bảo đảm 

an toàn cho du khách; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến 

thức công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng du lịch, hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học công nghệ 

trong nghiên cứu, phát triển mô hình du lịch mới, phù hợp với địa phương; định vị 

thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước 

và quốc tế, tăng cường quản lý hoạt động du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử và sinh thái, 

đồng thời bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiện đại; phục hồi thương hiệu các địa danh 

du lịch nổi tiếng của tỉnh trước đây. 

12. Quốc phòng và an ninh 

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đưa ra các giải pháp nhằm phục vụ 

công tác quốc phòng an ninh, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kiềm 

chế gia tăng, từng bước kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông của địa phương. 
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  IV. Trình tự, thời hạn, địa chỉ nhận Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ  

1. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đến các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ để 

các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.  

2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện đề xuất, đặt hàng theo trình tự sau: 

- Các cá nhân, Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, tổ chức Khoa học và công 

nghệ căn cứ vào định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh để 

trao đổi, làm việc và gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến các Sở, ban, 

ngành, địa phương quản lý theo lĩnh vực của nhiệm vụ được đề xuất, đồng thời gửi đến 

Sở Khoa học và Công nghệ theo Mẫu A-ĐXNV (và các tài liệu kèm theo nếu có). 

Thời hạn: Trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

 Tự đề xuất những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết và có thể 

mời chuyên gia, nhóm chuyên gia, tổ chức, cơ quan dự kiến hưởng thụ kết quả nghiên 

cứu tham gia xây dựng đề xuất đặt hàng; tổng hợp, lựa chọn các phiếu đề xuất khoa học 

và công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên cơ sở căn cứ xác định tại 

Mục I của Thông báo này, quyết định lựa chọn xây dựng đặt hàng theo mẫu B1-

ĐXĐT/ĐA đối với đề tài hoặc Mẫu B2-ĐXDAXSTN đối với dự án sản xuất thử nghiệm 

(đính kèm phiếu đề xuất của các tổ chức, cá nhân theo mẫu A-ĐXNV nếu nhiệm vụ xuất 

phát từ đề xuất của các cá nhân, tổ chức và các tài liệu kèm theo nếu có) gửi về Sở Khoa 

học và Công nghệ trước ngày 01/6/2021. 

- Phiếu đặt hàng của các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố gửi sau thời hạn 

nêu trên, tùy thuộc vào tính cấp thiết của nhiệm vụ sẽ được bổ sung vào danh sách đề 

xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022 hoặc đưa vào danh mục đề 

xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của năm tiếp theo. 

- Thông báo và các mẫu biểu được đăng tải trên trang Web của Sở KH&CN tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/, tại mục Thông báo. 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ, phiếu đặt hàng xin gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 198 

đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Ngoài ra, đề nghị gửi kèm bản điện tử Phiếu đề xuất, đặt hàng (file word) đến 

hộp thư: quanlykhoahocbrvt@gmail.com để phục vụ cho công tác tổng hợp. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo danh sách các đặt hàng nhiệm vụ khoa 

học công nghệ cấp tỉnh kế hoạch năm 2022 trên trang Web của Sở KH&CN tại địa chỉ: 

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất đặt hàng và tổ chức hội đồng tư 

vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để xem xét, đánh giá; tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh kế 

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
mailto:quanlykhoahocbrvt@gmail.com
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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hoạch năm 2022. 

 5. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ được đăng tải tại Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; Trang Web của Sở Khoa học và Công nghệ: http://sokhcn.baria-

vungtau.gov.vn/ và báo Bà Rịa – Vũng Tàu để tiến hành tuyển chọn hoặc giao trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện. 

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học (Điện thoại: 0254.3513.024) để 

được hướng dẫn cụ thể. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh./.           

 Nơi nhận:                              KT.GIÁM ĐỐC  

- UBND tỉnh (để b/c);               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;      

- Các trường đại học, cao đẳng, Viện và TT NC; 

- Các tổ chức KH&CN vùng Đông Nam Bộ; 

- Trang Web của Sở KH&CN; 

- Lưu: VP, QLKH.                

              

                Trần Duy Tâm Thanh 

                              

         

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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