
UBND TỈNH BÀ RỊA 'V Ũ N G  TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VA CỐNG NGHỆ Độc lập-Tự do - Hạnh phức
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TH Ô N G  BÁ O
V/v đặt hàng, đề xuất đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa hoc 

và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể hoạch năm 2014

? ể u í  d¿ ? g í iệm vụ khoa học và CÔQg nghệ năm 2014, Sở Khoa học và Cône 
i  ù11?,? ,tới Qúy Lãnh đạ0 tỉnh ùỵ» HDND và LJBMD tinh, các sơ ban nganh 

UBND cap huyện thuộc tỉnh, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu khoa học và các 
to chức hoạt động khoa học và công nghệ để đặt hàng, đề xuất đề tai, dự an cho ke 
hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu năm 2014, cụ thể nhu sau:

L Yêu cầu co bản đối với các đề tài, dự án khi đặt hàng, đề xuất:
ỉ) Giá trị thực tiễn:

" TrYC íiêp hò ĉ góP êiải quyết vấn đề cấp thiết về kinh tế - xã hội quốc 
phòng an ninh của tỉnh; ' 5 4

„  , '  T. f  chf  i "  “ t ” vè nân8 suất> chỂt toợng, hiệu quá, ảnh hưóng lón đến
Sự phát trien ngành, lĩnh vực khoa học và côns; nghệ cua tinh’

X " ^  ° f k của ềỳ  tài’ dự án phải có khả năng ứng dụng được vào thực tiễn sản
XUỈ J  sí ê\ códịa chỉ sử dụng két quả nghiên cứu (đôi với dự án sản xuât thừ 
ngniẹm còn yêu câu phải được thị trườns chấp nhận ).

2) Giả trị khoa học, công nghệ:

. : c °  ^ ' í  mới> sáng tạo về khoa học và công nghệ; có tác dụng nâne cao trình độ 
cua ngành lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh te -xã hội đam bao 
quôc phòng an ninh của tỉnh;

- Góp phần nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh.
3) Tỉnh khả thi:

Irh ■ \ ? c tồ cìĩ í c- KH&CN tronỗ,nước có đủ năng lực để giải quyết đươc trong
M t i  ì  r ^ g 5 2 nämß j  với đề tài’ 3 nä™ đôi với dự án, trừ trương hợp đặc biệt do câp có thâm quvền quyết định'

, " ? 5 \ vóri näns  lực ịcỉloa học cônỗ nẽhệ của tỉnh về trình độ cán bộ khoa 
học và công nghệ, cơ sờ vật chất, trang thiết bị và thời gian thực hiện*

- Có khả năng huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thực hiện đề tài dự án.

H. Định huó-ng nhiệm vụ phát triển KH&CN các ngành, lĩnh vực:

Ị- Khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục -  đào tạo. -  dạy nơhề, du tịch



_ Xăng cườn° nghiên cứu khoa học lịch sử, văn hóa : vê vung đat, con ngươi va 
truyền thong lịch sư cua Bà R ịa -V ũ n g  Tàu; bảo vệ, tôn vinh và phát huy chọn lọc, 
khai thác tiềm năng các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

- N ơhiên cứu nhím2, vân đê nôi bật vê kinh tê - xã h ộ i: các the mạnh ve kmh tc, 
vấn đề an sinh xã hội, dân tộc, tôn giảo, công tác xây dựng đảng,...ở tỉnh trong quá 
trình công nơhiệp hóa, liiêĩỊ đai hóâ nhăm tong kct thực ticn va đc xua.t chiĩứi sach, 
cong cụ đe quản lý, phát triển kinh tế -xã hội, xay dựng hệ thống chính trị vừng mạnh, 
hướng 'đến sự phát triển bền vững của địa phương.

- Nơhiên cửu tác động của hội nhập đối với Bà Rịa -  Vũng Tàu, đê xuât các 
giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

- ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ mới trong quản lý, giảng dạy và học 
tập* Áp đụng các tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề Phat huy khả năng, tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo cho học sinh tư duy, 
tác phong làm quen tron£ nghiên cứu khoa học và ứng dụng cong nghẹ ngay tu khi 
ngồi trên shế nhà trường.

- Xây dựnữ các siải pháp nhăm đa dạng hóa các loại hình du hch, nang cao chat 
lượng phục vụ, tạo sản phẩm mới trong du lịch và dịch vụ.

2- Khoa học kỹ thuật và công nghệ

2. ỉ. Khoa học và công nghệ biển
Xây dựns; tiềm lực và hệ thống khoa học và công nghệ về biển; đẩy mạnh ứng 

đụnơ các giải pháp khoa học và công nghệ mới, tiên tiên phục vụ công tac^khao sat 
điều tra cơ bản về tài nguyên biên và ven bờ, hải đảo, dự báo và canh bao moi truơng 
biển phòne chổng ô nhiễm biển, phòng tránh thiên tai, chông xói lở ở khu vực ven 
biển bảo tồn tài nguyên biển, đa dạng sinh học biên phục vụ phát tnen ben vung kinh 
tế biển và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên của tỉnh.

2.2. Công nghệ thông tin và truyền thông
- Xây dựnơ hoàn chỉnh các hệ thổns thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý 

nhà nước và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin -  viên thông và Internet.

- ứnơ  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 tinh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, tăng 
cườnơ cải cách hành chính theo mô hình chính phủ điện tử từ câp tỉnh đên cap xa.

- ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý đô thị, quy hoạch 
xây dựng, sĩao thong, tài nguyên - môi trường và các lĩnh vực khác.

2.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và năng ỉượng
- Tănơ cường ứng dụng côns nghệ cao, hiện đại, tiến tiến trong công nghiệp, 

cônơ nghiệp ho trợt tiểu thu công nghiẹp nhằm nhanh chỏng thực hiện mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- ứng dụng các dạns năng lượng mới, nặng lượng tái tạo; ứng dụng các công 
nghệ và tăng cương sử đụng các thiết bị nhằm tiết kiệm nâng lượng.

2.4. Tài nguyên và mỏi trường

2



- ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu 
quả nguôn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực côn 2 
nghệ trong dự báo, quan trắc, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

- Nghiên cửu ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trườns đô thị và các Khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tinh.

- Phát triển công nghệ môi trường trong xử ỉý nước thải, chất thải rắn, chẩt thải 
nguy hại. khí thải; ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường 
trong sản xuất, kinh doanh; phát triển côns; nghệ tai chế chat thải.

2.5. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- v ề  chăn nuôi : Áp dụng quy trình công nghệ tổng hợp và tự động hóa qúa trình 
chăn nuôi quy mô công nghiệp, sử dụng hệ thông chuồng kín, hệ thống điều hòa nhiệt 
độ, độ âm phù hợp, hệ thống phân phối thức ăn và định lượng tại chuồng; chọn lọc, 
nhân và sử dụng giông vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, tập trung vào một số 
vật nuôi chủ lực như: Bò, heo. gia câm; sản xuât, chăn nuôi gia cầm, heo, bò quy mô 
công nghiệp; ứng dụng các chể phẩm sinh học, các loại thức ân chăn nuôi, vắc -  xin 
bộ kít mới trong chăn nuôi và phòne trừ dịch bệnh.

- về  trồng trọt : ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năne suất cao, 
chât lượng tốt và khả năng chống chịu cao, áp dụng quy trình thực hành sản xuất tót 
(VietGap), tập trung vào các loại cây lương thực, rau, hoa, cây ăn quả thế mạnh (Nhãn, 
xoài, mãng câu) và các loại cây công nghiệp ( Tiêu, cà phê, ca cao, cao su ); nâng tỷ lệ 
diện tích sản xuất rau an toàn, hoa cao cẩp trong nhà lưới, nhà kính; ứne dụng cac chể 
phâm sinh học, các bộ kít chân đoán bệnh, các loại phân bón thế hệ mới trone trồns 
trọt và bảo vệ cây trồns.

- v ề  lâm nghiệp: ứng đụng giống cây trồng lâm nghiệp mới trong trồng rừns; 
kinh tể theo phương pháp thâm canh; chủ trọng trồng phục hoi, điều tra. bảo ton các 
loài động vật, thực vật quý, hiêm, có nguy cơ tuyệt chủng.

“ ^9 lhủy lợi-ế dụng vật liệu mới, thiết bị mới, áp dụnạ côns nghệ tiên tiến 
trong thiết kể, thi công các công trình thủỵ lợi, bảo vệ đê điếu, hồ đập; xây dựng và mở 
rộng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiêt kiệm nước cho một số loại cây trồng nông, 
lâm nghiệp; áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ứng phó biển đổi khí hậu, nước biển 
dâng, bảo vệ và cải tạo đất.

- v ề  thủy sản: ứng dụng, chuyển giao giống thủy sản mới, áp dụns. quy trình sản 
xuất giống sạch bệnh, quy trình quản lý tổng hợp dịch bệnh thủy sản; xay địrne và mở 
rộng mô hình bảo quản dài ngày sản phẩm thủy sản trên tàu cả; tập trung chế biến các 
sản phẩm thủy sản cỏ giá tộ gia tăns; cao.

- v ề  lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và sau thu hoạch: Đẩy mạnh ứns; dụns cơ khí 
hỏa trong sản xuất nông nghiệp từ làm đất, gieo hạt, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 
trên một sô cây trông chính; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các mẫu máy nône; 
nghiệp mới, công nghệ và thiết bị vào sơ chế, chế biến, bảo quàn các sản phẩm nông 
nghiệp, các mâu thiểt bị phục vụ trong chăn nuôi, giết mổ sia súc, gia cầm.

2.6. Giao thông vận tải

- Triển khai các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong quỵ hoạch, khảo 
sát, thiêt kê, xây dựng, quản lý bảo trì công trình giao thông; phối hợp với các ngành,



các đơn vi to a  dung khoa học và công nghệ trong đầu tư rây, dựng, quản lý bảo trì 
c £ g  t ín h  gko thtag; câc giải pháp khoa học và công nghệ níàm bào đàm trật tự, an

toàn sjao thông.

aưv trinh, cona nanẹ uiav. 00^5 —  *—  ể, , * 7 ,;_u
an dịch vụ LogiStic, góp phan phát ừiển ngành công nghiệp hỗ trợ của .

2- ứng  dụngtììoa học và công nghệ trờng quản lý quy hoạch xây dựng và phát 
triển đô ụ ,  nông thôn, bảo đảm tính dân tộc, hiẹn đại và phát triển bền vững.

- ứng  dụng các công nghệ hiện đại trong thiết kế» thi công xây dựng nhăm tăng 
hiệu quả thi công và an toàn lao động.

- Tăng cường sử dụng các vật liệu xây dựng theo công nghệ tiên tiến ( Nano, 
com f»zit7hw  kim đặc biệt.. . .) ,  vật liệu thân thiện vái môi trưỉmg-

- ứng  dụng phát triển công nghệ cao trong trong lĩnh vực y tế; làm chủ dược các 
còng nghệ va ky thụạt m  tiến ư o ĩg  c h X  « n v à d Ã T  trịbệnh tật, trong dạ phòng 
cacbẹnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh. ^

- ứng  dụng các trang thiết bị hiện đại trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực 
phẩm va nang cao công tác tuyên truyền giáo dục sức khôe cộng đông.

- T togcưùng kiêm 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 phâm.  ̂ ^

IĨI Các đề tài, dự án nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hệ thông tô 

chức”  tâng 4  z : cơ sỏ vật
chât, trang thiết bị; thông tin khoa học và công nghệ...)- ^

IV- Các đề tài, dự án nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại

tỉnh.

Căn cứ vào yêu cầu, định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trên 
'  „ . , , , ĩ TRKTT) ran huvêĩi và cảc đơn vi khoa học

kính mong Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, ƯB s  n x Đ T - A  đối vơi đe 
đặt hàng, đêxuât các đê tài' dự án theo mẫu đính kèm (Phiêu -  ĐXĐI A OOI 0

tài và Phiếu -  ĐXDA -  A đối với dự án).

Thời gian nhận phiếu đặt hàng, đề xuất đề tài, dự án: từ ngày ra thông báo đên 
hểt ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Phieu đăt hàng, đề xuất đề tài, dự án xin gửi về địa chi; Phòng Quán lý khoa học, 
Sà KH&CN tinh BR VT Khu Tmng tâm Hành chính - chính trị tình, iuòng Bạch
Đằng' phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

ĐỐC
Noi nhện:
- TTr. TU, HĐND, UBND tinh;
- Các sở ban ngành của tinh; _
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Trường đại học, Viện NC;
- Các Tồ chức KHCN vùng Đông Nam bộ;
- Lưu: VP, QLKH.
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